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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ  10)ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫނ ( ގެ  2013/7މިއީ ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅާ ދައ ލަތ ގެ މެދ ރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާނެއެވެ. 

ނޑިވަޅެއްގައެވެ. ކޮވިޑް  ގެ އިގ ތިސާދ ޔޭނި ދ  މި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ މި ހ ށަހަޅަނީ މަޑ ކަމ ން ކ ރިމަތިވި ލިގެ ބަ  19-ނ ތަނަވަސް ދަ

އެހެނިހެން ކޮމޯޑިޓީގެ ބާވަތްތަކ ގެ  އިގެ ސަބަބ ން ތެލާއިނ ގަނެވެނީސް، ރަޝިޔާ ޔޫކްރޭން ހަނގ ރާމައިރަ އަށް އިގ ތިސާދީ ލޮޅ މ ން ރަނގަޅަ

ނިޔޭގެ އިގ ތިސާދ ގެ ދ ވެލި ވަނީ މަޑ ޖެހިފައެވެ. ތެލަށް ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ  އިތ ރ ވެ ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ދ ފ ލިފައިވ މާއެކ  އ  ށްވަރަށް ބޮޑަ

ބަޖެޓ  ފައިނޭންސް ، ތީވާން ވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، މޮނިޓަރީ ޕޮލިސީ ޓައިޓެނިންގ ސައިކަލްއަކާ ދިމާލަށް ދ ނިޔެ މިސްރާބ  ޖަހާފައިވާ

 މެނޭޖްކޮށް ވެސް ވަނީ ހަނިވެފައެވެ. މި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އެކ ލަވާލާފައި މިވަނީ ކ ރިމަތިވެފައިވާ ހިރާސްތައް ކ ރ މަށް ހ ރި މަގ ތައް

ވޭނީ މި ބަޖެޓާއި މެދ ރާސްތާގެ ބަޖެޓ  އެކ ލަވާލެ 2023މެދ ރާސްތާގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ފިސްކަލް ސިޔާސަތެއް އެކ ލަވާލ މ ގެ މައްޗަށެވެ. 

 .ބިނާކޮށެވެ ށްސްޓްރެޓެޖީގެ މައްޗަ

ބަޔާނާއި ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ގެ ފަރަގ  އެނަލައިޒްކޮށް، މިހާރ ގެ ހާލަތ  އަންގައިދިނ މ ގެ ގޮތ ން  މި ބަޔާނ ގައި ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ  ހ ށަހެޅި

ޒ ތަކާއި ސިޔާސަތ  އަމާ ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ގެ މ ރާޖައާއެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އޭގެ ފަހ ން، މެދ ރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސިޔާސަތ ގެ 2022

ންސް އަދި ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި ހިފަހައްޓާނެ ތ ން މެދ ރާސްތާގައި ބަޖެޓ  ބެލެކ ރާނެ ގޮތ ގެ ހިސާބ ތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިގޮބައްޓަން

ނޑަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދަށް ގެންނަންޖެހޭނެ ބަދަލ ތަކާއި، ސަރ ކާރ ގެ ސިޔާސަތ ތައް ތަ ންފީޒ ކ ރ މަށް ލިބިގެންދާނެ މިންގަ

 ތަކަށާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަޖެޓ ގައި ހ ންނާނެ ޖާގަ( އަށް އަލިއަޅ ވާލާފައިވާނެއެވެ. މި މަޝްރޫއ ފިސްކަލް ސްޕޭސް )ނ ވަތަ އަލަށް ފަށާ 
ތައް ތައްޔާރ ކ ރ މ ގެ ތެރެއިން ކަރ ދާސް ބިނާކޮށްފައި މި ވަނީ "މީޑިއަމް ޓަރމް ފިސްކަލް ފްރޭމްވަރކް" އާއި ބޭސްލައިން ބަޖެޓ ގެ ހިސާބ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދ ގެ އަންދާޒާތަކ ގެ މައްޗަށެވެ.

 

 

 ގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ 2023އިން  2021ވަނަ އަހަރ  ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅައިފައިވާ  2020މި ބައިގައި ބަލައިލައިފައިވާނީ 

)ފިސްކަލް  ގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ 2024އިން  2022ފައިވާ ހަޅައިށަހ ވަނަ އަހަރ   2021އާއި ( 2021)ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ 

ގައިވާ އަންދާޒާތަކ ގެ ( 2022)ބަޖެޓ   ގެ ބަޖެޓ  2024އިން  2022އިވާ ވަނަ އަހަރ  ފާސްކޮށްފަ 2021 ( އާއ2022ިސްޓްރެޓަޖީ 

 ފަރަގަށެވެ. 
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 މިލިައން ރ ިފޔާިއން   2022 2023 2022 2023 2024 2022 2023 2024
          

 އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ 21,076.5 25,314.1 23,666.1 26,703.8 27,372.3 24,279.9 27,977.5 27,310.8
         

 ބަޖެޓ  38,157.8 34,783.2 37,040.2 37,454.5 37,916.1 36,999.2 41,094.4 40,108.3

 ޚަރަދ  31,707.3 32,080.8 33,848.8 35,035.1 35,657.4 34,101.8 36,125.8 37,594.2
         

 އޯވަރޯލް ބެލެންސް  (10,630.8) (6,766.7) (10,182.6) (8,331.2) (8,285.1) (9,821.9) (8,148.3) (10,283.5)

 ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް  (6,896.1) (2,659.2) (6,896.5) (4,638.4) (4,207.2) (6,906.7) (4,841.2) (6,682.6)

 އިގ ތިސާދީ އަންދާޒާ       

 ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ  92,410.9 99,991.8 82,003.9 93,358.6 104,037.9 87,498.2 96,646.1 105,413.5

 (%)ރިއަލް ޖީޑީޕީ  19.6% 6.7% 12.0% 11.5% 9.2% 12.0% 8.7% 7.4%

 ބެޑްނައިޓްސް ޓޫރިސްޓް  9,468,538 11,092,512 9,673,759 11,550,621 13,191,630 10,434,747 11,268,891 12,167,818

 މައ ލޫމާތ : މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ދާޒާތައް ގެ އަންއާއި ހިލޭ އެހީ އާމްދަނީ އަށް 2022 ބަޖެޓ  އަށް އަދި  2022ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ  އިން  2021 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ

ނޑ ގޮތެއްގައި ތަކައާމްދަނީއާއި ހީލޭ އެހީގެ އަންދާޒާ ވަނީ ފަހަރަކަށްވ ރެ ފަހަރެއް މަތިކ ރެވިފައެވެ. ށް އައިސްފައިވާ ބަދަލ  މައިގަ

ޔިތ ންގެ ރައް ގެ ޖ ލައި މަހ ވަނަ އަހަރ   2020ވެ. ށް އައިސްފައިވާ ބަދަލަށެ އިގ ތިސާދ ގެ އަންދާޒާތަކަ  ބިނާވެފައިވަނީ ފަތ ރ ވެރިކަމާއި

ފެތ ރިގެންދާނެ ގޮތާއި ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ ގެ ގައި ނކ ރިއަށް އޮތްތާގެ ބަލިމަޑ ކަން  19-ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ ހ ށަހެޅިއިރ  ކޮވިޑް މަޖިލީހަށް 

ގެ  2021 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ . އެހެންކަމ ން ވަސްކަމެއް އޮތެވެހ ންނާނެ ގޮތާމެދ  ބޮޑ  ނ ތަ  ކ ރ  އަދި މެދ ރާސްތާގައި މިސްރާބ 

ށް ކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރަށް ރިއާޔަތްކޮ ވަގ ތ  އެ ގެ ސަބަބ ން ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދަށާއި ފިސްކަލް ހާލަތަށް 19-ކޮވިޑް ކީ އަންދާޒާތަކަ 

-ލާފައިވާނީ "ޔޫވަގ ތ  ބަ ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ ގެ ރިކަވަރީ ހ ންނާނެކަމަށް އެ އިމިގޮތ ން މެދ ރާސްތާގަ. ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ އަންދާޒާތަކެކެވެ

އި ރާއްޖޭގެ ފަތ ރ ވެރިކާމާ ނެ އަރައިގަމެދ ރާސްތާގައި  ލޮޅ މ ންއައި  އިގ ތިސާދަށް ވަނަ އަހަރ  2020 މާނައަކީވެ. އެއެއްގައިޝޭޕް" 

ހ ކޮޅ  ވަނަ އަހަރ ގެ ފަ 2020 އެހެން ނަމަވެސް، ވެ.ނެއެއަހަރ ތަކެއް ނަގާގެ ކ ރީގެ ހާލަތަށް ރ ޖޫއަވ މަށް  19-ކޮވިޑް  އިގ ތިސާދ 

އްސަ ފިޔަވަޅ ތަކާއެކ ވެސް ފަތ ރ ވެރިކަން ޚާއަށް ވެކްސިންއެއް ހޯދި ބޯޑަރ  ހ ޅ ވާލ މަށް ފަހ  "ނިއ  ނޯމަލް" ގެ ހާލަތެއްގައި  19-ކޮވިޑް 

 ކަވަރީ މ ގެ ރިވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ފަތ ރ ވެރިކަ 2021 އާއި 2020 އިގ ތިސާދީ ދ ވެލި ހަލ ވިވާން ފެށިއެވެ. ވެމަޑ މަޑ ން ރަނގަޅ 

ފަތ ރ ވެރިކަމާއި އިގ ތިސާދ ގެ  އިގަ 2022އާއި ބަޖެޓ   2022 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީހަލ ވިވ މާއެކ  ކ ރިން އަންދާޒާކ ރި މިންވަރަށްވ ރެ 

ކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ށްނެކަމަލިބޭ ލަގޮތެއްގައި ޓެކ ހ ންނާއި ޖ މ ސިނާއަތ ން އަންދާޒާތައް މަތިކ ރެވ ނެވެ. އަދި މިއާއެކ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ

ހ ށަހަޅައިފައިވާ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީތަކ ގައި އާމްދަނީ ވަނަ އަހަރ   2021އަދި  2020މީގެ އިތ ރ ން . މަތިކ ރެވިފައިވާނެއެވެއާމްދަނީ 

ނޑ  ގޮތެއްގައި އިތ ރ ކ ރ މަށް ކ ރެވިދާނެ ކަންކަމ ގެ ތެރޭގައި  ކ ރ މަށް އާމްދަނީ އިތ ރ ވަނަ އަހަރ   2020ބަލައިލައިފައިވާނީ މައިގަ

 ވެ.ލަސްވި ނަމަވެސް، މެދ ރާސްތާގައި އެ ކަންކަމ ން އާމްދަނީ ލިބެން ފަށާނެކަމަށެއާ ގ ޅިގެން  19-ކޮވިޑްތަންފީޒ ކ ރ ން ކަންކަން  ޅިހ ށަހެ

އަން މިލި 100ގޮތ ގައި އަހަރަކ  ކޭޝް ގްރާންޓްގެ ގައި  2022އަދި  2021 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގެ އަންދާޒާގެ ތެރޭގައި ހިލޭ އެހީ

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ   150އަހަރަކ  ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ގައި  2022 ނަމަވެސް  ފައިވީ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް އެމެރިކާ ޑޮލަރ  

ނެކަމަށް ހިނގަމ ންދިއ މާއެކ  ޕްރޮޖެކްޓް ގްރާންޓ ގެ ގޮތ ގައި ލިބޭ  މަޝްރޫއ ތައް  ބޮޑެތި އެވެ. އަދިއިވެގްރާންޓ ގެ ގޮތ ގައި ލިބޭނެކަމަށް ބަލާފަ
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ގްރާންޓ ގެ  ވަނަ އަހަރ  2023 ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ގައި، 2022 ފައެވެ.މަތިކ ރެވި ފަހަރަކަށްވ ރެ ފަހަރެއް ލަފާކ ރެވޭ އާމްދަނީވެސް ވާނީ

ލަރ ގެ މިލިއަން ޑޮ  150ވަނަ އަހަރ  ނަގާފައިވާ  2019އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން  ތެރޭގައި ވާނީ ކަމަށް ލަފާކ ރާ އަދަދ ގެގޮތ ގައި ލިބޭނެ 

 އަދަދ  ހިމަނާފައެވެ.  ރާވާފައިވާތީ މި އޭރ  ޓްރެޜަރީ ބިލ  ހިލޭ އެހީއަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް

ގެ  2022އާއި ބަޖެޓ   2022 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގެ އަންދާޒާތައް  2021ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ ޚަރަދ ގެ އަންދާޒާތަކަށް ބަލާއިރ ، 

ގެ ހާލާތާ ގ ޅިގެން ސިއްހީ އަދި އިޖ ތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމަށާއި  19-ކޮވިޑް  ވަނަ އަހަރ  2020 މިއީ ޚަރަދ ގެ އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ  ދަށެވެ.

ކ ޑަކ ރ މަށް އެޅި އެހެނިހެން ޚަރަދ ތައް ހޯދ މަށް  ޚަރަދ ތަކަށް ބަޖެޓ ން ޖާގަ ނ ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ  ދެމެހެއްޓ މަށް ދައ ލަތ ން ކ ރަންޖެހ 

ނަމަވެސް، ދައ ލަތ ން އެހެން .އެވެވާތީއަންދާޒާކޮށްފައިގައި  2021ކަލް ސްޓްރެޓަޖީ ފިސް އްޓޭނެކަމަށްދެމެހެ މެދ ރާސްތާގައި ފިޔަވަޅ ތައް

މަށް އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅ ތައް ހިފެހެއްޓ ފެތ ރ ން  19-ކޮވިޑްއް ތަންފީޒ ކ ރ ން ލަސްވ މާއި ރާވައިފައިވާ ޚަރަދ ކ ޑަކ ރ މ ގެ ސިޔާސަތ ތަ

ޖޫއަވާނެކަމަށް ބަލައިފައިވާތީ ފިސްކަލް އި ހ ރި މިންވަރަށް ރ ގެ ކ ރީގަ  19-ނިހެން ޚަރަދ ތައް ކޮވިޑް ދައ ލަތ ގެ އެހެ އެކ ކ ރ މާލ އި

ގެ އަންދާޒާ ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ  ގެ އިތ ރ ން ވެފައިވެއެވެ. މީކ ރެ އަންދާޒާތައް އިތ ރ ޚަރަދ ގެ  އިގަ 2022އާއި ބަޖެޓ   2022 ސްޓްރެޓަޖީ 

ގެ ޚަރަދ  ގެ ކައ ންސިލްތަކަށް ދޫކ ރާ ބްލޮކް ގްރާންޓްހިމެނޭ  ތެރޭގައި ގެ ކޮށްފައިވާތީ ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ  ފަހަރަކަށް ވ ރެ ފަހަރެއް މަތި

)ޚާއްސަކޮށް ބޮޑެތި އ މްރާނީ ގިނަ މަޝްރޫއ ތަކެއް ހަމައެހެންމެ، . އެވެ ވެމަތިކ ރެވިފައި ވެސް އެއްބަޔާނ ން އަނެއް ބަޔާނަށްއަންދާޒާ

ބަޔާނަށް ވާނި މ ންދާތީ އެއްމަޝްރޫއ ތައް ރަނގަޅަށް ހިނގަން ފަށައި މަޝްރޫއ ތަކ ގެ ޚަރަދ  އިތ ރ ވަ ފެށިތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތައް( 

 .އް މަތިކ ރެވިފައެވެޚަރަދ ގެ އަންދާޒާތަ ޕީއެސްއައިޕީގެ

އަދާކ ރ މަށް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ގެ ސޮވްރިން ބޮންޑް  250ގެ ދަރަނި އަދާކ ރ މަށް، ހާއްސަކޮށް ގައި ދައ ލަތ   2022-2024

ބަޔާނ ން އަނެއް ބަޔާނަށް ބަދަލ ތަކެއް އައިސްފައިވެއެވެ. މިގޮތ ން އ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ގެ އަންދާޒާ އެއްރޭވިފައިވާ ގޮތަށް އައި ބަދަލާއެކ  ދަ

ގައި  2022އެމެރިކާ ޑޮލަރ ގެ ސޮވްރިން ބޮންޑ  އޭގެ މެޗޫރިޓީގައި އެއްފަހަރާ މިލިއަން  250ގައި  2021ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ 

ތެރެއިން މި ބޮންޑ ގެ  ގައި ކ ރިއަށް ގެންދެވ ނ  ލަޔަބިލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ހަރަކާތެއްގެ 2022ބަލާފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް  ކަމަށްދައްކާނެ 

ޚަރަދ   ދަރަނި އަދާކ ރ މަށް ދިޔަމެޗޫރިޓީގައި ދެއްކ މަށް ބަދަލ ކ ރ މާ ގ ޅިގެން ގައި  2022ގައި އަދާކޮށް ބާކީ ބައި  2021އް އެބޮޑ  ބަ

   ގެ އަންދާޒާ ވެސް ބަދަލ ވެފައިވެއެވެ. ޖ މްލަ ބަޖެޓ  އަހަރ ތަކަށް ބެހިގެންދިޔަ ގޮތް ބަދަލ ވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބ ން 

ވަނީ  ގެ އަންދާޒާޑެފިސިޓް އާ ދެމެދ  ކޮންމެ ބަޔާނެއްގައި، 2022ޖެޓ  އިން ބަ 2021 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީވަނަ އަހަރަށް،  2022

ގެ ނަމަވެސް، އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ  ވެފައިވީ އިތ ރ  ފަހަރަކަށް ވ ރެ ފަހަރެއް ގެ އަންދާޒާ ޚަރަދ   ފައެވެ. މީގެ ސަބަބަކީކ ރެވިދަށް 

ގައި އަންދަޒާކ ރި  2021ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ  ،ވަނަ އަހަރަށް 2023 މިއާ ހިލާފަށް އެވެ.ވާތީވަކިން ބޮޑަށް އިތ ރ ވެފައި އަންދާޒާ 

ޑެފިސިޓް ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ އަންދާޒާ ކ ރާ ގައި  2022އާއި ބަޖެޓ   2022ވ ރެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ  ޑެފިސިޓަށް 

 ށް ވަނަ އަހަރަ 2024 ހަމަ މިގޮތަށް. ފައިވާތީއެވެގެ އަންދާޒާ މަތިކ ރެވިޚަރަދ  ބޮޑަށް އާމްދަނީގެ އަންދާޒާ މަތި ކ ރެވ ނ  މިންވަރަށް ވ ރެ 

   ގެ އަންދާޒާ ވަނީ މަތިކ ރެވިފައެވެ. ޑެފިސިޓް ވެސް

ގައި މެދ ރާސްތާގެ މާލީ ސިޔާސަތ ގެ އަމާޒ ތައް  2022 ޓަޖީރެޚިލާފަށް ފިސްކަލް ސްޓް  ގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގެ ބަޔާނާ ކ ރީ އަހަރ ތަކ 

ނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. އެއީ؛ ތަކެއް ހާސިލ ކ ރ މަށް  "ފިސްކަލް އެންކަރ"  ކަ

 އިންސައްތައަށް ތިރިކ ރ ން  105ށް ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި )ގެރެންޓީ ނ ހިމަނައި( ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތ ން ނިމެންވާއިރަ 2023( 1)
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 އިންސައްތައަށް ތިރިކ ރ ން  5ގެ ނިޔަލަށް ޕްރައިމަރީ ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތ ން  2023( 2)

 އަހަރަކަށްފަހ  އަހަރެއް ކ ޑަވަމ ންދާ މިސްރާބަކަށް ގެނައ ން. ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް އަދި ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި ( 3)

ނިމެންވާއިރަށް ގެރެންޓީ ނ ހިމަނައި ޖީ.ޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން  2023 ކަރތަކ ގެ ތެރެއިންބަޖެޓ ގައި މި ފިސްކަލް އެން ގެ  2022ފާސްކ ރި 

ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ މިއީ ބަޖެޓ ގެ އަންދާޒާތަކ ގައި ވެއެވެ. އަށްވ ރެ ދަށްވާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިއިންސައްތަ  105ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި 

އާމްދަނީ އިތ ރ ވެ ޑެފިސިޓް ދަށްވ މާއެކ  ފައިނޭންސިންގއަށް ދަރަނި ނަގަންޖެހޭ މިންވަރ  އަންދާޒާތައް ރަނގަޅ ވ މ ގެ އިތ ރ ން، 

 5ރައިމަރީ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތ ން ވަނަ އަހަރ  ޕް 2023ހަމައެހެންމެ، ދަށްވާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާތީއެވެ. 

މެދ ރާސްތާގައި ބަޖެޓް ޑެފިސިޓާއި ނަމަވެސް، އެހެންބަޖެޓ ގައި އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ. ފާސްކ ރި އިންސައްތައަށް ތިރިކ ރެވޭނެކަމަށްވެސް 

ނޑައެކ ޑަކ ރެވޭނެ މިސްރާބެ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން ދަރަނި ޅި އެންކަރ ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ގައި ދެމެހެއްޓިފައެއް އްގައި ދެމެހެއްޓ މަށް ކަ

ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް މަތިވާނެ ކަމަށް ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ގައި  2024ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރ   2023ނ ވެއެވެ. މިގޮތ ން 

ނޑ  ސަބަބަކީ އަންދާޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ.  އިންޑިއާއަށް ސަރ ކާރ ން ދޫކޮށްފައިވާ  ވަނަ އަހަރ  ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް 2023 މީގެ މައިގަ

ހިލޭ އެހީއަކަށް ބަދަލ ވާނެކަމަށް ދާކ ރ މާއެކ  މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ގެ ޓްރެޜަރީ ބިލ  އެ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން އަ 150

އެންމެ ފަހަރަކ  މިއީ  މަށް އަންދާޒާކ ރެވޭތީއެވެ.ޑެފިސިޓް ކ ޑަވާނެކަބަޖެޓ   އެ އަހަރ ގެ އަންދާޒާކޮށް އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ އިތ ރ ވެ 

 3 މީގެ އިތ ރ ން، އޮތް ކަމަކަށް ނ ފެނެއެވެ.ކަމަކަށްވާތީ، ފިސްކަލް އެންކަރ ދެމެހެއްޓ މ ގައި ސްޓްރަކްޗަރަލް މައްސަލައެއް  ނެހިނގާ

ގެ  2022ކ ޑަކ ރެވޭނެކަމަށް  ގެ ނިސްބަތ ންޖީޑީޕީމެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންވަނަ އެންކަރ

 ބަޖެޓ ގައި އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 

މަހ ގެ ނިޔަލަށް  ޖޫންވަނަ އަހަރ ގެ  2022 ،އަހަރ ގެ އިގ ތިސާދީ ހާލަތަށާއި ވަނަ  2022އާއި  2021ނީ ފައިވާބަލައިލާމި ބައިގައި 

 . ވަނަ އަހަރަށް ރިވައިޒްކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ބަޖެޓ ގެ އަންދާޒާތަކެވެ 2022 ،ފައިވާ އާމްދަނީއާއި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދާއިލިބި

 

 

ފަށައި  އަހަރ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއަށް ކ ރިމަތިވި ހީނަރ ކަމ ން އަރައިގަންނަން  ވަނަ 2020 މ ގެ ސަބަބ ންގެ ބަލިމަޑ ކަ 19-ކޮވިޑް 

ރޭގެ އަދަދ  ނ ވަތަ  އަދަދާއި ފަތ ރ ވެރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކ ރި ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ފަތ ރ ވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކ ރި  2021

 ރާއްޖެއަށް ދިވެހިވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ   2021އެގޮތ ން ށްވ ރެ އިތ ރ ވެފައެވެ. ބެޑްނައިޓްސް ވަނީ ކ ރިން އަންދާޒާކ ރި މިންވަރަ

ތައްޔާރ ކ ރި ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓަށް  2022ވަނަ އަހަރ ގެ އޮކްޓޫބަރ  މަހ   2021ޒިޔާރަތް ކ ރިއިރ ، މިއީ  ފަތ ރ ވެރިން  1,321,937

ނ ވަތަ ބެސްޓް ކޭސް ސިނާރިއޯގައި ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާނެކަމަށް ލަފާކ ރި އެންމެ ރަނގަޅ  ހާލަތ ގައި ހިމަނާފައިވާ އަންދާޒާތަކ ގައި 

ނޑަކަށް އެއް މިންވަރެކެވެމިންވަރާއި  ކ ރިން ހ ރި  19-ފަތ ރ ވެރިން އެވްރެޖްކޮށް ހޭދަކ ރާ ރޭގެ އަދަދ  ކޮވިޑް  ،. މީގެ އިތ ރ ންގާތްގަ
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ވަނަ އަހަރ ގެ  2021މިގޮތ ން އާއި ދާދި އެއްވަރެއްގައެވެ.  2019ސް ހ ރީ ބެޑްނައިޓް ގެވަނަ އަހަރ  2021 ވެ،މިންވަރަށްވ ރެ އިތ ރ 

ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ އަދަދ   2021އެވެ.  10,073,404 ހ ރީފަތ ރ ވެރިންގެ ބެޑްނައިޓްސް  ނިޔަލަށް

ގިނަ ފިޔަވަޅ ތައް ރައްކާތެރިކަމ ގެ ގެ ބޯޑަރ  ބަންދ ކޮށް މ ތަކެއްގިނަ ގައ  ގެ ސަބަބ ން  19-ކޮވިޑް ސަބަބ ތަކ ގެ ތެރޭގައި، އިތ ރ ވ މ ގެ 

ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ  ފަތ ރ ވެރިކަމަށް ހ ޅ ވާލާފައި އޮތ މާއި، ގިނަ އެއާލައިންތަކ ން ރާއްޖެއަށް އަލ ން ދަތ ރ ތައް  އަޅާފައިވީ

 ރަފ ކޮށް އެތަންތަން ފަތ ރ ވެރިންނަށް އާ ލަތ  ތަހާނިއ  ނޯމަލް" ގެ " ނ ގައިފަށައިގަތ މާއި، ރިޒޯޓ ތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހިދ މަތް ދޭ ތަންތަ

ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް  19-ކޮވިޑްކ ރ  މ އްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއ ޅޭ އާބާދީގެ ބޮޑ  ބައެއް ވެކްސިންޖެހ ން ފަދަ ، އިހ ޅ ވާލ މާ

 . ހިމެނެއެވެތެރިކަން އެހީމާލީ އް ދެމެހެއްޓ މަށް ސަރ ކާރ ން ދިން ތަކާއި ވަޒީފާތަރިފިޔަވަޅ ތަކާއި، ވިޔަފާ  އެޅިދިވެހިރާއްޖެއިން 

އިން  1ޗާޓ  އެވެ. މަހ ގަ 5 ހ  ގެ ފަ 2021ބޮޑަށް ކ ރިއަރާފައިވަނީ އެންމެ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތް ގެ ތެރޭގައި ވަނަ އަހަރ  2021

 އެ  ގެވަނަ އަހަރ   2019ރިން ޒިޔާރަތްކ ރި އަދަދ ތައް ހ ރީ ވަނަ އަހަރ ގެ އޮގަސްޓް މަހ ން ފެށިގެން ފަތ ރ ވެ 2021ފަދައިން  ފެންނަ 

ބައެއް މަސްތަކ ގައި ވަނަ އަހަރ ގެ  2021އަދި މީގެ ތެރެއިން  މަސްތަކ ގައި ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރި މިންވަރާއި ދާދި އެއްވަރެއްގައެވެ.

ވަނަ އަހަރ ގެ  2021އެގޮތ ން  މަތީގައެވެ. ވެސްވ ރެ ވަރަށް އެ އަދަދ  ހ ރި މިންވަނަ  2019ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތް ކ ރި އަދަދ  ހ ރީ 

 ގެ ބަލިމަޑ ކަމަށްފަހ ، ފަތ ރ ވެރިން އެންމެ ގިނައިން ޒިޔާރަތްކ ރި މަހެވެ.19-ޑިސެންބަރ  މަހަކީ ކޮވިޑް

 2022 ދިއ މ ގެ ސަބަބ ންމ ން ތ ރ ފެދ ނިޔެއަށް ގެ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ހަލ ވިކަމާއިއެކ  19-ކޮވިޑްފަހ ކޮޅ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2021

ކޮށް ހާއްސަ ،ގެ ޖަނަވަރީ މަހ ވަނަ އަހަރ   2022. މިގޮތ ން ނ އިރ  ފަތ ރ ވެރިކަމަށްވަނީ މަޑ ޖެހ މެއް އައިސްފައެވެ ފެށ  ންވަނަ އަހަރ 

ރެއިނަށް ހަމަލާދީފާނެ އަހަރ  ފެށ ނ އިރ  ރަޝިއާއިން ޔޫކް ދަށްވިއެވެ.ވަރަށް ބޮޑަށް  ދ ޒިޔާރަތްކ ރި ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަ އިންޑިއާއިން 

ނަމަވެސް،  އ ފެދ ނ  ބޮޑ  ނ ތަނަވަސް ކަމެއް އަސަރ ކޮށްފާނެކަމާ މެދ  ފަތ ރ ވެރިކަމަށް  އް ދިނ މާއެކ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމ ގެ އިންޒާރ ތަ

  މާކެޓެވެ. މި އަހަރ ގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި ފެބ ރ ވަރީ މަހ ގައި އެންމެ ބޮޑ  ފަތ ރ ވެރިންގެ މާކެޓ ގެ ގޮތ ގައި އޮތީ ރަޝިއާ

ވަނަ  2021ގެ ފަހ ން ރަޝިޔާއަކީ ރާއްޖެއަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރި ގައ މެވެ. އަދި ޖ މްލަކޮށް  19-ކޮވިޑް 

ޖ މ ލަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިންއިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކ ރި ފަތ ރ ވެރިންނަކީ ރާއްޖެއަށް އެ އަހަރ  ޒިޔާރަތްކ ރި 

ނޑަކަށް ފަސްބައި ކ ޅައެއްބައެވެ. އެހެންކަމ ން މި ދެ މާކެޓަކީ މިއަހަރ  ރާއްޖޭގެ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގައި  މ  ދައ ރެއް މ ހިންފަތ ރ ވެރިންގެ ގާތްގަ

ނަށް ހަމަލާދިނ މާ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއި ވަނަ ދ ވަހ   24ފެބ ރ އަރީ އެހެންނަމަވެސް އަދާކ ރާނެ ދެ މާކެޓްކަމ ގައި ކ ރިން ލަފާކ ރެވ ނެވެ. 

ޝިޔާއިން ސީދާ ރާއްޖެ ދަތ ރ ކ ރާ ރަ  މާރިޗ  މަހ ގެ ތެރޭގައި އެގޮތ ން،ކ ރިއެވެ. ނޭދެވޭ އަސަރ   އޭގެރާއްޖޭގެ ފަތ ރ ވެރިކަމަށް ގ ޅިގެން 

ރީ ދެމަހާ އަޅާބަލާއިރ ، އޭގެ ކ ގ ޅިގެން ވ ނެވެ. މިއާ އައ ން ވަގ ތީގޮތ ން ހ އްޓާލެ  ރާއްޖެ އައިރޯފްލޮޓް، ގައ މީ އެއަރލައިންއެގައ މ ގެ 

މި ހަނގ ރާމައިގެ އަދި . ވެދަށްވިއެއިންސައްތަ 80 ،އެޕްރީލް މަހ  އިމާރިޗް މަހާ ،މިންވަރ  ޒިޔާރަތްކ ރި އަށްރަޝިޔާގެ ފަތ ރ ވެރިން ރާއްޖެ

 އެވެ.ޔަހ އްޓިގެންދިޔޫކްރެއިން އިން ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރ ން އެއްކޮށްހެން ސަބަބ ން 

އެހެން މާކެޓްތަކ ން މިއަހަރ ގެ މާރިޗް އަދި އެޕްރިލް ޒިޔާރަތްކ ރި ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަދ  މަދ ވި ނަމަވެސް، ކްރެއިން އިން ޔޫ އާއިރަޝިޔާ 

 އާއިސަބަބ ން ރަޝިޔާ  މީގެއަދި  އިތ ރ ވެފައެވެ.މަހ  ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރި މިންވަރ  ވަނީ ކ ރިން ލަފާކ ރެވ ނ  މިންވަރަށްވ ރެ 

 މާރިޗް އެގޮތ ން ވެ. ފޫބެއްދިފައެ ށްކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރ ވަނީފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ މިންވަރަ  ންހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ  ންޔޫކްރެއި

ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރި އަދަދ   ،އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތ ން ،ޔޫރަޕްގެ ގައ މ ތަކ ންހ ޅަނގ  މަހ ގައި  އެޕްރިލް މަހާއި



3202 – 2025 ިފސްަކލް ސްޓްރެޓެޖީ އަްނގަިއދޭ ބަާޔން| އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ   8  

ގެ އަދަދ  އެހެން އަހަރ ތަކާ ފަތ ރ ވެރިން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރި މޭ މަހ  އިންޑިޔާއިން ،ވެފައެވެ. މީގެ އިތ ރ ން އިތ ރ ވަނީ 

ރަޝިޔާއިން ޒިޔާރަތްކ ރާ  ފަށައިގަތ މާއެކ މޭ ގައި އެރޮފްލޮޓްގެ ފްލައިޓ ތައް އަލ ން  15. އަދި އިތ ރ ވެފައެވެ  ވަނީއަޅައިބަލާއިރ  

 ވެ. ފައެއި ވެސް ވަނީ އިތ ރ ވާން ފަށަ ގެ އަދަދ ރިން ފަތ ރ ވެ

ވަނަ  2021އަދަދަކީ  ފަތ ރ ވެރިންނެވެ. މި 813,211 ކޮށްފައިވަނީ ށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްޔަލަނި މަހ ގެ  ޖޫންއަހަރ ގެ ވަނަ  2022

 މިއީ މ އްދަތާ އަޅާބަލާއިރ  އަހަރ ގެ މި ވަނަ  2019އަދަދެއް ނަމަވެސް  އިތ ރ އިންސައްތަ  59.3މ އްދަތާ އަޅާބަލާއިރ   އަހަރ ގެ މި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރި މަހ ގައި  ހަތަރ މަ އަހަރ ގެ ފ ރަތަވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރ  މި  2019 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. 5.7

މިއީ  އިންސައްތަ އިތ ރ ވެފައެވެ. 21.8 ނީރި އަދަދ  ވަކ  މަހ ގައި ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތް ވި ނަމަވެސް މޭއަދަދ  މަދ  ގެ ފަތ ރ ވެރިން 

ގެ ފަހ ން 19-ކޮވިޑް  ކ ރި މޭ މަސްކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.ވެރިން އެންމެ ގިނައިން ޒިޔާރަތް މިހާތަނަށް މޭ މަހެއްގައި ފަތ ރ 

 ވަނަ އަހަރ  ވެސް  2022ވަނީ ދަދ  ގެ އަ ޑްނައިޓްސް ބެ މަތިވެފައިވާތީރޭގެ އަދަދ   ޖްކޮށް ހޭދަކ ރާ ފަތ ރ ވެރިން ރާއްޖޭގައި އެވަރެ

  އެވެ.މަތީގަހ ރި މިންވަރަށްވ ރެ  މި މ އްދަތ ގައި ގެވަނަ އަހަރ   2019 ހ ރީބެޑްނައިޓްސް  މިހާތަނަށް މިއަހަރ ގެއެގޮތ ން އިތ ރ ވެފައެވެ. 

 ލިބިފައިވާ މައ ލޫމާތ   ގެ ނިޔަލަށް  2022 ޖޫން  30* 

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ، މައ ލޫމާތ : މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 މައ ލޫމާތ : މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
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ނެ ފަދަ މިސްރާބެއްގައި ވާ" އެއްގައި ނ ވަތަ ގިނަ ދ ވަހ ން ރިކަވާ ޑްރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ ގެ ރިކަވަރީ "ޔޫ ޝޭޕްމެދ ރާސްތާގައި 

ގެ ބަލިމަޑ ގެ  19-ކޮވިޑްރާއްޖެ ވަނީ ދިވެހިވަނަ އަހަރ   2021ވަނަ އަހަރ  އަންދާޒާ ކ ރެވ ނ  ނަމަވެސް،  2020ހ ންނާނެކަމަށް 

 ފެއްދ ންތެރިކަން ނ ވަތަ ޖީޑީޕީގެ އ އިގ ތިސާދ  ރާއްޖޭގެ ފައެވެ. މިގޮތ ން ބާރަށް އަރައިގަނެ  ނޑ ންދީ އަޑިގަ ސަބަބ ން ދިމާވި އިގ ތިސާ 

 37.0ވަނަ އަހަރ  ރާއްޖޭގެ އ ފެއްދ ންތެރިކަން ވަނީ  2021 ،އިންސައްތައިން ދަށަށް ދިއ މަށްފަހ  33.5ވަނަ އަހަރ   2020

ވަނަ އަހަރ ގެ ޖީޑީޕީގެ  2019ޖީޑީޕީ ހ ރީ ވަނަ އަހަރ ގެ  2021 ،ވެސްނަމަމެއް ބޮޑ ކ ރިއެރ  އިން ކ ރިއަރާފައެވެ. މިއީ އިންސައްތަ

 ންސައްތައިގައެވެ.އި 92.9

ބ ރ ވަރީ ފެ ގެރ  ހައަ ވަނަ  2022 ،ކ ރިއަރަމ ން އައ މަށްފަހ  އިގ ތިސާދީ ދ ވެލި ވަރަށް ބާރަށް ވަނަ އަހަރ ގެ ފަހ ކޮޅ ން ފެށިގެން  2021

 ނަމަވެސްއެހެންއެކ  އަނެއްކާވެސް މިވަނީ އިގ ތިސާދަށް ލޮޅ ންތަކެއް ކ ރިމަތިވެފައެވެ. ހަނގ ރާމައާ ރަޝިޔާ/ޔޫކްރެއިން ފެށ ނ  މަހ 

ޔޫރަޕާއި  ،ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއަށް އަސަރ ކ ރާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވ ނ  ނަމަވެސްހަނގ ރާމަ ފެށިގެން އައިއިރ  

 ނޭދެވޭ އަސަރ   ކ ރި ދާއިރާއަށް  ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން އެން، ރިންގެ އަދަދ  އިތ ރ ވ މ ފަތ ރ ވެ ރި ޒިޔާރަތްކ އިންޑިޔާގެ މާކެޓ ން 

ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ  ކ ރިއަރާނީ ވަނަ އަހަރ ގައި  2022ކ ޑައެވެ. އެހެންކަމ ން މިހާރ  އަންދާޒާކ ރެވޭ ގޮތ ގައި  ރެށް ވ  ންވަރަމިލަފާކ ރި 

އިގ ތިސާދ ހ ރި ގެ ކ ރިން 19-ކޮވިޑްވާރސްޓް ކޭސް ސިނާރިއޯގައި ވެސް އަދި އްތަ އާއި ދެމެދ ގައެވެ. އިންސަ 16.6އިންސައްތަ އާއި  7.9

އަހަރ ތެރޭގައި ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާ އާއި މިދާއިރާއާއި ގ ޅ ންހ ރި  މިއެގޮތ ން، ވަނަ އަހަރ  ތެރޭގައި ރ ޖޫއަވާނެއެވެ.  2022މިންވަރަށް 

ޖީޑީޕީގެ އަންދާޒާ ރަނގަޅ  ނަމަވެސް ހަމައެއާއެކ ، ކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. ރާނެމާރާތްކ ރ މ ގެ ދާއިރާ ކ ރިއައަދި އިއެހެން ދާއިރާތަކާއި 

 އިގ ތިސާދީ ޓީގެ އަގ ތައް އ ފ ލިފައިވާތީ މީގެ ސަބަބ ން ޑިރަޝިއާ/ޔޫކްރެއިން ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ތެލާއި ކޮމޯ

 ބޫލ ކ ރަންޖެހެވެ. ހިރާސްތަކެއް ހ ރިކަން ގަ

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް / މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ މޯލްދިވްސް ބިއ ރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް / މައ ލޫމާތ : 
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ކަތ ގައިއ ޅޭ މީހ ންގެ އަދަދ  އަދި އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ނ ވަތަ މަސައްކަތް ބޭނ ންވެފައިވާ ނ ވަތަ މަސައްލޯއިމަންޓް ޕްރާއްޖޭގައި ޖ މ ލަ އެމް

އިންތިޒާމެއް މިވަގ ތ  ހަމަޖެހިފައިނެތެވެ. އެހެންކަމ ން،  ނެގަވާއިދ ން ކޮންމެ އަހަރަކ  ލިބޭ މީހ ންގެ އަދަދ  އިނގޭފަދަ ތަފާސްހިސާބ ތައް

މަކ ން ނ ވަތަ އިގ ތިސާދީ އ ފެއްދ ންތެރިކަން އިގ ތިސާދީ ލޮޅ ންކާރިސާއަކ ން އަންނަ  ފަދަ  19-ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ކޮވިޑް

ވަޒީފާގެ ބާޒާރ ގެ ކ ރިއެރ ން އަންގައިދޭ ކ ރާ އަސަރ  އެންމެ ފ ރިހަމައަށް ދެނެގަތ މަކީ އ ދަނގޫކަމެކެވެ.  އިތ ރ ވ މ ގެ ސަބަބ ން 

ޕެންޝަން އޮފީހ ގައި ރަޖިސްޓްރީކ ރެވިފައިވާ މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ  ތަފާސްހިސާބެއްގެ ގޮތ ގައި މިވަގ ތ  ލިބެންހ ރީ

ނޑ  ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީޕެންޝަން އޮފީހ ގެ ތަފާސްހިސާބ ތަކ  ރަސްމީ ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ދިވެހިންނެވެ. އެހެންކަމ ން ރާއްޖޭގެ  ގައި މައިގަ

އިންފޯމަލް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކ ރާ  އަދިއަމިއްލަ މަސައްކަތްތެރިން ބިދޭސީންނާއި  މ ގައިވާމަސައްކަތްތެރިންގެ ބޮޑ  ބައެއްކަ

  ނ ފެނެއެވެ. ން ތަކ  ތަފާސްހިސާބ  އަންނަ ބަދަލ ތައް ޕެންޝަން އޮފީހ ގެފަރާތްތަކ ގެ ވަޒިފާގެ ބާޒާރަށް 

 ގިނަ  ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް 2021 އިވަނަ އަހަރާ 2020ގެ ސަބަބ ން 19-އިން ފެންނަ ގޮތ ގައި ކޮވިޑް 4ޗާޓ  

ގެ ވަނަ އަހަރ   2020ރީކޮށްފައިވާ މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދ  ވަނީ އައިސްފައެވެ. މިގޮތ ން ޕެންޝަން އޮފީހ ގައި ރަޖިސްޓަވަނީލޮޅ ންތަކެއް 

ގެ ކ ރިން 19-ވެސް ކޮވިޑްމަތިވި ނަމަޖ މްލަކޮށް ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި މިއަދަދ   2021އަދި ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން ދަށްވެފައެވެ.  ތެރޭގައި

ގެ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް އެންމެ 19-ވަނަ އަހަރ  ކޮވިޑް 2021. އަދި ވެފައިނ ވެއެވެމ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދ  ހ ރި މިންވަރަށް އިތ ރ 

ވަނަ އަހަރ ގެ  2021ޅ ތަކ ގެ ސަބަބ ން ބަލި އިތ ރަށް ފެތ ރ ނަނ ދިނ މަށް އެޅި ފިޔަވަ ވަރ ، މިހަލ ވިކަމާއިއެކ  ފެތ ރެމ ންދިޔަ ދ ވަސް

ފެތ ރ ން ކޮންޓްރޯލ ކ ރެވި، އާބާދިގެ ބޮޑ ބަޔަކަށް އިތ ރަށް  ޖ ލައި މަހ  ވަނީ މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދ  ދަށްވެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހ ން ބަލި

ވަނަ  2021ގެ އ ފެއްދ ންތެރިކަން ތަކ އިރާދާދީ ސާތިގ ގިނަ އި، ށައިވެކްސިންދެވ މ ން، އިގ ތިސާދީ ހީނަރ ކަމ ން އަރައިގަންނަން ފަ

ވަނަ އަހަރ  ގެ ނޮވެންބަރ  އަދި ޑިސެންބަރ  މަހ ގައި ޕެންޝަން  2021އިތ ރ ވާން ފަށާފައެވެ. މިގޮތ ން ވަނީ އަހަރ ގެ ފަހ ކޮޅ  

 ވެ.އަދަދ ހ ރި މިންވަރަށްވ ރެ މަތިވެފައެމ ވައްޒަފ ންގެ  މ އްދަތ ގައި ގެ މ2019ިއޮފީހ ގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދ  ވަނީ 

ގައި  2019ހ ރިހާ މަހެއްގައި ވެސް މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދ  ވަނީ ވަނަ އަހަރ ގެ ފ ރަތަމަ ފަސްމަހ ގެ މައ ލޫމާތަށް ބަލައިލާއިރ ،  2022

މ ން ވަތ ރ  މަހ ން މަހަށް އިއަދަދ   ންގެ މ ވައްޒަފ   ރަކާތްތެރިވާ ހަ ގައި ހ ރި މިންވަރަށް ވ ރެ އިތ ރ ވެފައެވެ. ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާ 

އަރަމ ންދާ އެވެ. އަދި ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާ ކ ރިގަވ ރެ އިތ ރ ވެފައި ވަނީ މިއަހަރ ގެ މޭ މަހ ގެ މިންވަރަށް 2019ނަމަވެސް، ދިޔަ

  .ލަފާކ ރެވެއެވެ ނެކަމަށްއްޗަށް ދާމަގައި ހ ރި މިންވަރަށްވ ރެ  2019މިސްރާބަށް ބިނާކޮށް، މިއަދަދ  މިއަހަރ ގެ އެހެން މަސްތަކ ގައި 

އިންސައްތައަކީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އަށް ނިސްބަތްވާ މ ވައްޒަފ ންނެވެ.  40ޕެންޝަން އޮފީހ ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މ ވައްޒަފ ންގެ 

ތީ އެއަހަރ  ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގައި ދައ ލަތ ން އިތ ރ ކޮށްފައިވާ  އްވަނަ އަހަރ  ކޮވިޑާއި ގ ޅިގެން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތަ  2020އަދި 

ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް އިތ ރ ވެފައިވަނީ  ގެ އަހަރ ވަނަ  2022މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދ  ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ. ނަމަވެސް 

 . ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އާއި ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާ ނޫން އެހެންދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ މ ވައްޒަފ ންނެވެ
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 މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް މައ ލޫމާތ : 

 

 މ ގެ ސަބަބ ންނާއިދަށްވ  ޑިމާންޑް ދަށްވެ ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ކޮމޯޑިޓީގެ އަގ ތައް އެކ  ލޮޅ މާއިގ ތިސާދަށް އައި ދ ނިޔޭގެ އާއެކ   19-ކޮވިޑް 

ރާއްޖޭގެ މ ދަލާއި  ވަނަ އަހަރ  2020 އ ންޓްތަކ ގެ ސަބަބ ންން ދިން ޑިސްކަތްތަކ ލޮކްޑައ ންގެ ހާލަތ ގައި ސަރ ކާރ ންނާއި އަމިއްލަ ފަރާ

 2021މިގޮތ ން ށާފެއެވެ. ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ވަނީ އަގ ތައް މަތިވާން ފަ 2021ހިދ މަތ ގެ އަގ  އެވަރެޖ ކޮށް ދަށަށް ދިޔ މަށްފަހ ، 

މަރ އ ކޮންޒިއިން  5އިންސައްތަ މަތިވެފައެވެ. ޗާޓ   0.5ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރ  އަގ ތައް ވަނީ  2020 ،ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ 

ވަނަ އަހަރ ގެ  2021 ބަދަލ  ފެނިގެންދާނެއެވެ. އިސްފައިވާއައިބަލާއިރ  އެކިބައިތަކ ގެ އަގ ތަކަށް ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރާއި އަޅަބާސްކެޓްގެ 

އިން އިންސައްތަ 1.8ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި  2021ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގ  ވަނީ އ ފ ލިފައެވެ. މިގޮތ ން ކާބޯތަކެތީގެ އަގ ތައް ވަނީ 

އަގ ތައް މަތިވ މ ގެ ކެތީގެ ކާބޯތަވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގ ތައް މަތިވެފައިވަނީ ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި  2021އިތ ރ ވެފައެވެ. 

ވާތީ، ން ބޭރ ން އިމްޕޯޓ ކ ރާ މ ދަލަށް ތީގެ ގޮތ ގައި ބޭނ ންކ ރާ ގިނަ ބާވަތްތަކަކީ ރާއްޖެއިސަބަބ ންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެ

އި ސަޕްލައި ޗެއިނަށާ  ދ ނިޔޭގެ ގެން އާއި ގ ޅި  19-ކޮވިޑް  އަދިބައިނަލްއަގ ވާމީ އަގ ތަކަށް އަންނަ ބަދަލ  ރާއްޖޭގެ އަގ ތަކ ން ފެނިގެންދެއެވެ. 

 ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ތަކެތީގެ އަގ ތައް ވަނީ އ ފ ލިފައެވެ.  ތާށިތަކ ގެ ސަބަބ ންވެސް ފައިވާ ވެކ ރިމަތި ށް ޝިޕިންގ ނިޒާމަ

މަތިވެފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ  އަގ ތައް އެންމެ ބޮޑަށްއިވާއިރ ، މަ ހަތަރ މަހ  އަގ ތައް މަތިވާ މިންވަރ  އިތ ރ ވެފަވަނަ އަހަރ ގެ ފ ރަތަ 2022

ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ކާބޯތަކ ތީގެ  އިންސައްތަ މަތިވެފައެވެ. 3.7މިއަހަރ ގެ އެޕްރިލް މަހ  ކާބޯތަކެތީގެ އަގ  ވަނީ އެގޮތ ން، ބައިންނެވެ. 

ގ ޅިގެން ދ ނިޔޭގެ ހަމަލާދިނ މާ  އަށްވަނަ އަހަރ ގެ ފެބ ރ ވަރީ މަހ ގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާއިން ޔ ކްރެއިން 2022 އަގ ތަކަށް ބަލައިލާއިރ ،

ކާބޯތަކެތީގެ އަގ ތައް މަތިވި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ނ އ ފ ލޭ މިންވަރަށް މަތިވެފައެވެ.  20ބާޒާރ ގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގ ތައްވަނީ ފާއިތ ވި 

ކާބޯތަކެތީގެ އަގ  މިންވަރ ،  މަތިވާވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ޖ މ ލަ އިންފްލޭޝަން ނ ވަތަ އަގ ތައް އެވަރެޖްކޮށް  2022ނަމަވެސް، 

 އަންނަ  ށްފައިވާތީހެޔޮކޮ އްމ ވާސަލާތީ ހިދ މަތ ގެ އަގ ތަ ވަނަ އަހަރ ގެ ފަހ ކޮޅ   2021 ވަނީ އިތ ރ ނ  ށް އެއް މިންވަރަކަ އިތ ރ ވާ މިންވަރާ 

ރ ވާ މިންވަރ  ކ ލީގެ އަގ  އިތ  އަދި ހާއްސަކޮށް މާލޭ ސަރަހައްދ ގެ ހައ ސިންގ ސްޓޮކް އިތ ރ ވެފައިވާތީ  ގެ ސަބަބ ންނެވެ.ބޭސްއިފެކްޓ  
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 2022މަރ ކަޒީ ބޭންކ ން އަންދާޒާކ ރާ ގޮތ ގައި އިރ ، ލައިލާވަނަ އަހަރ ގެ ކ ރިއަށްހ ރި މަސްތަކ ގައި އަގ ތައް ހ ންނާނެ ގޮތަށްބަ 2022

އަދަދެކެވެ.  މަތީ  ކ ރިން އަންދާޒާކ ރި މިންވަރަށް ވ ރެ މިއީއިންސައްތައެވެ.  3ވަނަ އަހަރ  ނިމޭއިރ  އަހަރ ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 

ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ކ ރިން ލަފާކ ރި މިންވަރަށް ވ ރެ އިންފްލޭޝަން އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ރަޝިޔާ/ޔޫކްރެއިން ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން 

ރ ގެ ކ ރިއަށް އަހަމި  ،އެގޮތ ން ވެ.މިންވަރަށް އ ފ ލިފައިވާތީއެ  ނ ވާއ ފ ލިފައިއަހަރ ގެ ތެރޭގައި  20ފާއިތ ވި  އް ތަތަކެތީގެ އަގ ކާބޯތެލާއި 

 ރާއްޖެ ދިވެހިއެވެ. އެހެންކަމ ން ވެލަފާކ ރެ  އ ފ ލިފައި ހ ންނާނެކަމަށް ގެ އަގ ތަކެތީކާބޯ ތެލާއި  ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ވެސްހ ރި މަސްތަކ ގައި

ވަނަ  2021 މީގެ އިތ ރ ންދާނެއެވެ. އް އ ފ ލިގެން އަގ ތަސަބަބ ން ލޭޝަންގެ އިމްޕޯޓެޑް އިންފްށް ބަރޯސާވާ ގައ މެއްގައި ފަދަ އިމްޕޯޓަ

ގެ ހިސާބ ކ ރ ންތަކ ން ނ ފެންނާތީ، މިއަހަރ   ،ބޭސްއިފެކްޓްގެ އަސަރ  ކ ރ މ ން އައިމ ވާސަލާތީ ހިދ މަތްތަކ ގެ އަގ  ދަށް ފަހ ކޮޅ ގައި  އަހަރ ގެ

 މަތިވެގެންދާނެއެވެ. ރޭޓ  ންފްލޭޝަން އި  އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރ  ޔަފާއިތ ވެދި

 
 ބިއ ރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް މޯލްޑިވްސް މައ ލޫމާތ : 

ކައ ންޓް )ޕީބީއޭ( އޯވަރ ޑްރޯ ޕްބަލިކް ބޭންކް އަ ގެ ސަބަބ ން އާމްދަނީ ދަށްވި ހިނދ  ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  ފައިނޭންސް ކ ރ މަށް  19-ކޮވިޑް 

ހ ން ދިނެވެ. މި ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫނަށް އަމަލ ކ ރ މަށް އިސްތިސްނާ އެއް ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީކ ރ މަށް ވަގ ތީ ގޮތ ން 

ޅެކެވެ. ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  ފައިނޭންސް މިއީ އެވަގ ތާއި ހާލަތައް އަޅަންޖެހ ނ  ފިޔަވަ ،ހިރާސްތަކެއް ހ ރި ކަމެއް ނަމަވެސް އިފިޔަވަޅަކީ އޭގަ

ގައި ކ ރ މަށް ޕީބީއޭ  އޯވަރ ޑްރޯ ކ ރ މަކީ މީގެ ސަބަބ ން މަނީ ސަޕްލައި އިތ ރ ވެ އިންފްލޭޝަން މަތިވ މަށް މެދ ވެރި ވެދާނެ ކަމެއް ކަމ 

ކަމަކަށް ނ ފެނެއެވެ. ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ރާއްޖޭގެ ގޮތަށް ކަންތައް  ހިނގާފައިވާ ރެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް މި ން ފާހަގަ ކ ބައެއް ފަރާތްތަކ 

ޑ  ގޮތެއްގައި އައިސްފައިވަނީ ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގެ އަގ ތަކަށާއި ދެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މައިގަނ އިންފްލޭޝަނަރީ ޕްރެޝަރ  ފާއިތ ވި 

ނީ ސަޕްލައި އިތ ރ ވި ނަމަވެސް މިފައިސާ ޝިޕިންގް ޚަރަދަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލ ން ކަމ ގައި ފާހަގަ ކ ރެވެއެވެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް މަ

  ދައ ރ ވާ މިންވަރ  އަދިވެސް ހ ރީ ކޮންޓްރޯލް ކ ރެވިފައެވެ.

 

ގައ މެކެވެ.  އަދި ބޭރ ދ ނިޔެއާއެކ  ކ ރާ ވިޔަފާރީގެ މ އާމަލާތްތައް ގިނަ ދަކީ ހ ޅ ވާލެވިފައިވާ އިގ ތިސާދެކެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާ

ރާއްޖޭގައި ކޮންސަމްޕްޝަންގެ ގޮތ ގައި ބޭނ ންކ ރާ މ ދަލ ގެ ބޮޑ ބަޔަކާއި ރާއްޖޭގެ އ ފައްދާ ތަކެތި އ ފެއްދ މަށް ބޭނ ންވާ ގިނަ ން އެގޮތ 
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އިމްޕޯޓ ކ ރާ މ ދާ ގަތ މަށް ބޭނ ންވާ ބޭރ ފައިސާ ލިބޭ މައި  ދިވެހިރާއްޖެއިންމ ދަލަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރ ން އިމްޕޯޓ ކ ރާ މ ދަލެވެ. އަދި 

 ރަކީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއެވެ.ދޮ

ބަލާއިރ  ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައެވެ. ޅައިވަނަ އަހަރާ އަ 2019ކ ރި ޚަރަދ  ވަނީ  އަހަރ  ރާއްޖެއަށް މ ދާ އިމްޕޯޓްކ ރ މަށް ވަނަ  2020

ނޑ  ސަބަބަކީ ކޮވިޑް   3އަހަރ ގެ  2020 . މިގޮތ ންއިގ ތިސާދަށް އައި ލޮޅ މެވެދ ނިޔެއާއި ރާއްޖޭގެ ގެ ސަބަބ ން 19-މިކަމ ގެ މައިގަ

ގެ ދާއިރާ ހ އްޓ މަކަށް އައިސް އަހަރ ގެ ބޮޑ ބައެއްގައި ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ އަދަދ  ބޮޑ ތަނ ން މަދ ވ މ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެމަސްދ ވަހަށް 

އެޅި ފިޔަވަޅ ތަކ ގެ ތެރެއިން ފ ރަބަންދ ތަކ ގެ ކޮންޓްރޯލ ކ ރ މަށް  19-މަދ ވިއެވެ. އަދި ކޮވިޑް މ ދާ  ންވާ އިމްޕޯޓ އެ ދާއިރާއަށް ބޭނ  ސަބަބ ން

ގިނަ އަދަދަކަށް މ ދާ އިމްޕޯޓ ކ ރާ ދާއިރާތަކ ގެ މަސައްކަތް އެއަހަރ ގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް  ،އިމާރާތްކ ރ މ ގެ ދާއިރާފަދަސަބަބ ން 

ގ ޅިގެން  ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ތެލ ގެ އަގ  ދަށްވ މާ ން މަދ ވިއެވެ. މީގެ އިތ ރ  މިންވަރ  ވެސްއެދާއިރާތަކ ން މ ދާ އިމްޕޯޓ ކ ރާ  ،މަޑ ޖެހި

  ދިޔައެވެ.ދަށަށް  ށް ކ ރާ ހޭދައިމްޕޯޓަތެލ ގެ  އިންރާއްޖެ

ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އިގ ތިސާދ  ކ ރިއަރަން ފެށ މާއިއެކ ،  2021ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ދަށްވ މަށްފަހ ،  2020އިމްޕޯޓަށް ކ ރާ ޚަރަދ  

ވަނަ އަހަރ ގެ  2021މީގެ އިތ ރ ން އިމްޕޯޓަށް ކ ރާ ޚަރަދ  ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ. ތަކެތި އިމްޕޯޓ ކ ރާ އަދަދ  މަތިވެ،  ރާއްޖެއަށްދިވެހި

މީގެ އިތ ރ ން ކ ރާ ހޭދަ އިތ ރ ވެގެންދިޔައެވެ.  ވެސް އިމްޕޯޓަށް ބ ން ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ތެލާއި ކާބޯތަކެތީގެ އަގ ބޮޑ ވ މ ގެ ސަބަފަހ ކޮޅ  

ގެ ބާޒާރ ގައި ތެލާއި ކާބޯތަކެތީގެ އަގ ވަނީ ރަޝިޔާ/ޔޫކްރެއިން ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން ދ ނިޔޭ އަހަރ ގެ ކ ރީކޮޅ  ފެށި ވަނަ 2022

އިމްޕޯޓަށްކ ރާ ޚަރަދ  ވަނީ  ނަށް ލިބ ނ  މައ ލޫމާތަށް ބަލާއިރ ތަ މިހާވަނަ އަހަރ ގެ  2022އިތ ރަށް އ ފ ލެން ފަށާފައެވެ. އެހެންކަމ ން 

 .އިތ ރ ވެފައެވެ

 19-ޑް ވިކޮ ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި  2020އިމްޕޯޓ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ބޭރ ފައިސާ ލިބެނީ އެކްސްޕޯޓ ކ ރާ މ ދަލ ންނާއި ހިދ މަތ ންނެވެ. 

ސްޕޯޓ ގެ ގެ އެކްސްޕޯޓް ވަނީ މަދ ވެފައެވެ. މީގެ އިތ ރ ން ރާއްޖޭގެ ހިދ މަތ ގެ އެކްއިގ ތިސާދަށް ކ ރިމަތިވި ލޮޅ މާއިއެކ ، މ ދަލ ގެ ސަބަބ ން 

ކަމ ގެ ދާއިރާއަށް އައި ހީނަރ ކަމ ގެ ސަބަބ ން ވަނަ އަހަރ  ފަތ ރ ވެރި  2020 އިރ ،ހިއްސާކ ރާފަތ ރ ވެރިކަމ ން އެންމެ ބޮޑ ބައެއް 

ވަނަ އަހަރ ގެ   2021. އެހެންނަމަވެސް ދަށްވެފައެވެކައ ންޓް ބެލެންސް ވަނީ އެއެކްސްޕޯޓް ދަށްވެ، ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން ކަރަންޓް 

ވަނީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން ކަރަންޓް އެކައ ންޓް ބެލެންސް  ވ މ ންބޭރ ފައިސާ ލިބ ނ  މިންވަރ  އިތ ރ  ރޭގައި ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއިން ތެ

ނީ އިން ގައ މަށް ލިބޭނެ އާމްދަފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި  2022 އި އަޅާބަލާއިރ ވަނަ އަހަރާ 2021. އިތ ރ ވެފައެވެ

މިއަހަރ  އިމްޕޯޓަށް ކ ރާ ޚަރަދ  އިތ ރ ވ މ ގެ  އިވާ ގޮތ ގެ މަތިން ފަމަތީގައި ބަޔާންކ ރެވި ،އިތ ރ ވާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވ ނ  ނަމަވެސް

  ވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. ދަށް  އަޅާބަލާއިރ  ވަނަ އަހަރާ 2021ންޓް ބެލެންސް ރަންޓް އެކައ ކަ  ގެ ވަނަ އަހަރ  2022ސަބަބ ން 
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ބޭރ  ފައިސާގެ މާކެޓ ގައި ސްޕެކިއ ލޭޝަން އިތ ރ ވ މާ އަދި  ދަށްވާން ފެށ މ ން ޓަނޭޝަނަލް ރިޒާވް އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ގްރޮސް އިން 2020

ރިޒާވް ބޭންކް އޮފް ބޭރ ފައިސާ ލިބ ން ދަތިނ ވެ ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި  ގ ޅިގެން، ބާޒާރ ގައި ޔަގީންކަން އިތ ރ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ންނާއި 

 ފެސިލިޓީ ބޭނ ންކޮށްގެން ލިބ ނ  ބޭރ   ނ ންކޮށްފައެވެ. އަދި މިބޭ ވަނީ ސީ ސްވޮޕް ފެސިލިޓީ އިންޑިއާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފޮރިން ކަރަން

ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި  2021ސްވޮޕް ފެސިލިޓީ ވަނަ އަހަރ ގެ ޑިސެންބަރ  މަހ ގެ ތެރޭގައި އަނބ ރާ ދައްކާފައެވެ.  2021ފައިސާ ވަނީ 

ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ  އިރ  ރިޒާވް ހ ރި  2021އަޅައިބަލައިރ ،  ރ  ހ ރި މިންވަރާވަނަ އަހަ 2020އެކީ އަނބ ރާ ދެއްކ މ ގެ ސަބަބ ން 

ވަނަ އަހަރ ގެ  2022 މ ން ދިއ މާއެކ ،ދަށްވެފައެވެ. އަދި މީގެ އިތ ރ ން އިމްޕޯޓްކ ރާ ތެލާއި ކާބޯތަކެތީގެ އަގ  ބޮޑ ވަމިންވަރ  ވަނީ 

. ނަމަވެސް ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާ ކ ރިއަރާ މިންވަރ  އިތ ރ ވ މ ގެ ސަބަބ ން އިތ ރަށް ދަށްވ މ ގެ ފ ރ ސަތ  އެބައޮތެވެ ތެރޭގައި ރިޒާވް

ތެލާއި ކާބޯތަކެތީގެ  ،އެކި ފިޔަވަޅ ތައް އަޅަމ ންދާތީމ ންދާތީ އާއި ރިޒާވް މެނޭޖްކ ރ މަށްޓަކައި ލިބޭ މިންވަރ  އިތ ރ ވަބޭރ  ފައިސާ ރާއްޖެއަށް 

 އަސަރ ، ރިޒާވްގެ ޖ މ ލަ ބެލެންސ ން ފެންނަ މިންވަރ  ކ ޑައެވެ. ކ ރާ ނޭދެވޭ އަގ ތައް މަތިވ މ ގެ ސަބަބ ން 
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ސެކަންޑަރީ އިންކަމްގެ ބެލެންސް (ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން)ކަރަންޓް އެކައުންޓް ބެލެންސް 
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ނޑިވަޅ ގައި  ކަމ ގެ ސަބަބ ން ކ ރިމަތިވި އިގ ތިސާދީ ހީނަރ ކަމ ން ދ ނިޔޭގެ އިގ ތިސާދ ޑ ގެ ބަލިމަ 19-ކޮވިޑް  އަރައިގަންނަމ ން އައި ދަ

އަނެއްކާވެސް ގޮންޖެހ ންތަކެއް ކ ރިމަތިވެ،  އިތ ރ އިގ ތިސާދީ މިވަނީ ރަޝިޔާ/ޔޫކްރެއިން ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން ފެށި 

މިސްރާބ  ތިސާދީ އިގ ވަނަ އަހަރާއި މެދ ރާސްތާގެ ދ ނިޔޭގެ  2022މިހެންކަމ ން،  ނ ތަނަވަސްވ ންތަކަކާއި ކ ރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

ނޑ  ގޮތެއްގައި ބިނާވެގެން ދާނީ   ހަނގ ރާމަ ބަދަލ ވަމ ންދާގޮތ ގެ މައްޗަށެވެ.ރަޝިޔާ/ޔޫކްރެއިން މައިގަ

ވަނަ  2022 ،ޓްލ ކްގައިއައ ކޮނޮމިކް އި  ވޯލްޑްނެރެފައިވާ އިން  (ފްއެއައިއެމް) ފަންޑް މަނިޓަރީ ންޓަނޭޝަނަލް ގައި އި 2022 އެޕްރީލް

 އަޅައިބަލާއިރ  ގައި ހެދި އަންދާޒާތަކާ  2022 ޖަނަވަރީވަނީ  ހ ންނާނެ ކަމަށް ލަފާކ ރާ މިންވަރ   ލި އިގ ތިސާދީ ދ ވެ ދ ނިޔޭގެ  އަހަރ ގެ 

 2022 ،އިތ ރ ވެފައިވާކަމ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރ އިންސައްތަ  6.1ވަނަ އަހަރ  ދ ނިޔޭގެ އިގ ތިސާދ   2021އެގޮތ ން ފައެވެ. ކޮށްށް ދަ

އިންސައްތައިންނެވެ. މިއީ ޖަނަވަރީ  3.6ގެ އިގ ތިސާދ  ކ ރިއަރާނެކަމަށް އައިއެމްއެފް އިން އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ ވަނަ އަހަރ  ދ ނިޔޭ

 އިންސައްތަ ދަށް މިންވަރެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.    0.8ގައި އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މިންވަރާ އަޅާކިޔާއިރ   2022

މިންވަރަށްވ ރެ  ށްފައިވާލަފާކޮ ކ ރިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ،ނިޔޭގެ އިގްތިސާދީ ކ ރިއެރ ން މަޑ ޖެހިއެފްއިން ލަފާކ ރާގޮތ ގައި ދ  އައިއެމް

ވަނީ ސަޕްލައި އަދި ޑިމާންޑްއަށް ކ ރިމަތިވެފައިވާ ދ ނިޔޭގެ ބޮޑެތި އިގްތިސާދ ތަކ ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެހެނީ، މަތިވެގެންދާނެއެވެ. 

ގ ރާމައިގެ ކ ރިންވެސް މަތިވާން ފަށާފައެވެ. އަދި ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން އަގ ތައް ނހަކްރެއިން ރަޝިޔާ/ޔޫ އިންބެލެންސްތަކާއިއެކ ، 

ވަނަ އަހަރ   2022 ކ ރިއަރާފައިވާ ގައ މ ތަކ ގެއެގޮތ ން  އިދާރާއިން އަންދާޒާކ ރެއެވެ. ވާނެކަމަށް އެށް ބޮޑ މަތިވާ މިންވަރ  އިތ ރަ

 8.7 ކ ރިއަރަމ ން އަންނަ ގައ މ ތަކ ގައިއިންސައްތައިގައެވެ. އަދި  5.7 ށްފައިވަނީލަފާކޮ މިހާރ  ހ ންނާނެކަމަށް  ޓްއިންފްލޭޝަން ރޭ 

 . ށްފައިވެއެވެއިންސައްތައިން އިންފްލޭޝަން އިތ ރ ވާނެކަމަށް ލަފާކޮ

ހާއްސަކޮށް އެކި މިންވަރަށެވެ.  މ ތަކަށް ކ ރަނީއ ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ންނާއި ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ތަކެތީގެ އަގ  މަތިވ މ ގެ އަސަރ  އެކި ގަ

ފަގީރ  ގައ މ ތަކަށް މިކަމ ގެ އަސަރ ކ ރާ މިންވަރ  ބޮޑ ވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. މިގޮތ ން ތަކެތީގެ އަގ  ކ ރިއަރަމ ން އަންނަ ގައ މ ތަކާއި 

ގެ 19-އަދި ކޮވިޑްއާބާދީތަކަށެވެ.  ލިބޭ ދަނީއާމް މަދ ން ،ބޮޑ ވ މ ގެ އެންމެ ބޮޑ  ބ ރައެއް އ ފ ލަންޖެހޭނީ ފަގީރ ގައ މ ތަކ ގައި ދިރިއ ޅޭ

މ ގެ އ ސިޔާސަތ ތަކ ގެ ސަބަބ ންނާއި އާމްދަނީ ދަށަށް ދި ތަންފީޒ ކ ރި  ގައިއިގ ތިސާދީ ހީނަރ ކަމ ން އަރައިގަތ މަށްޓަކައި ގިނަ ގައ މ ތަކ  
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ންވާ ސިޔާސަތ ތަކަށް ޖާގަދެވޭނެ މިންވަރ  ވަނީ ނ ވަތަ އިގ ތިސާދ  ކ ރިއެރ ވ މަށް ބޭނ  އިތ ރ  ފިސްކަލް ސްޓްމިއ ލަސް ޕޮލިސީސަބަބ ން 

 ދަރަނީގެ މިންވަރ  ވެސް ވަނީ ރިކޯޑ  މިންވަރަކަށް އިތ ރ ވެފައެވެ.  އ މ ތަކ ން ނަގާފައިވާގަ ކ ޑަވެފައެވެ. އަދި

ތަންފީޒ ކ ރަން ނިންމާ  ސަރ ކާރ ތަކ ން ބިނާކޮށް  ށްރަ އިން ލަފާދެނީ އެކި ގައ މ ތަކަށް ހަނގ ރާމައިގެ އަސަރ ކ ރާ މިންވައައިއެމްއެފް

ން ސިޔާސަތ ތައް ތަފާތ ކ ރ މަށެވެ. މިސާލަކަށް، ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން ގައ މ ގެ އިގ ތިސާދީ ހާލަތ  ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށްދާ ގައ މ ތަކ 

ރ ވެ، ފިސްކަލް ހާލަތ  ލަފާދެއެވެ. އަދި ދަރަނި އިތ އެ އިދާރާއިން އިތ ރ  ފިސްކަލް ސްޓިމިއ ލަސް ޕޮލިސީތައް ކ ރިއަށް ގެންދިޔ މަށް 

ން ގޯސްވެފައިވާ ގައ މ ތަކ ން ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ދަށްކ ރ މަށް މަސައްކަތްކޮށް، އިންފްލޭޝަން މަތިވ މ ން ކ ރިމަތިވެދާނެ ހިރާސްތަކ 

ދީތަކާއި ނާޒ ކ  ހާލަތްތަކ ގައި މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ ބޭނ ންކ ރ މަށް ލަފާދެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ހާލަތ ގައި އެންމެ ފަގީރ  އާބާ  މ ގައިއަރައިގަތ 

 ނ ދިޔ މަށް ބާރ އަޅައެވެ. ޔަ ފަރާތްތަކ ގެ ހާލަތ  އިތ ރަށް ގޯސްވި  ދީގެން މި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެންދޭ އެހީ

 

  

 (މިލިއަން ރ ފިޔާއިން)
            

 ޖ މ ލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ  17,523.7 20,743.8 21,128.5 19,678.6 21,353.4

 ޓެކްސް     10,174.2 13,152.4 10,895.4 13,916.9 14,681.6

 ޓެކްސް ނޫން     4,497.7 6,079.3 4,758.2 4,607.8 5,640.0

 ހިލޭ އެހީ     1,992.2 1,512.1 2,211.5 1,153.9 1,031.8

na na 3,263.4 na 859.7     ްނިއ  ރެވެނިއ  މެޝަރސ 
       

37,091.9 37,167.7 37,167.7 36,917.4 7.436,16  ޖ މ ލަ ބަޖެޓ   

 ދަރަނި އަދާކ ރ ން      2,344.2 4,579.2 3,714.9 4,419.4 4,285.7
       

 ޖ މ ލަ ޚަރަދ  33,888.4 32,328.1 33,431.5 32,501.3 32,806.2

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދ      20,996.2 21,310.6 21,638.1 24,295.1 23,983.3

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ      8,392.2 11,017.4 11,793.4 8,206.2 8,822.9

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ          5,500.0 6,610.0 8,441.5 5,229.2 5,363.2

na na na na 4,500.0      ްނިއ  ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސ 
       

 އޯވަރޯލް ބެލެންސް )ޑެފިސިޓް( (16,364.6) (11,584.3) (12,303.0) (12,822.7) (11,452.7)

 ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (13,446.9) (8,936.3) (9,834.6) (10,135.7) (9,348.3)
       

 ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން އޯވަރޯލް ބެލެންސް  21.6- 16.1- 18.5- 16.6- 14.3-
       

 ޖީޑީޕީ  75,721.6 71,927.4 66,371.9 77,013.2 80,214.5

  ނޯޓ :

ނިއ  ރެވެނިއ  މެޝަރސްއިން ލިބ ނ  ނ ވަތަ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި  ،ފިޔަވައި ންދާޒާ ފ ރަތަމަ އަ އަށް އަންދާޒާކ ރި 2021ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި  -

 .ގެ އަދަދ ތަކ ގައި ހިމެނިފައިނިއ  ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސްއިން ތަންފީޒ ކ ރެވ ނ  ނ ވަތަ ތަންފީޒ ކ ރެވޭނެކަމަށް އަްނދާޒާކޮށްފައިވާ މިންވަރ  އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދ  

 މިލިއަން ރ ފިޔާ ސަޕްލިމެންޓްކޮށްފައި.  2,245.0ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓަށް ވަނީ  2021 އަނބ ރާ ދެއްކ މަށް(ސަނީސައިޑް ބޮންޑް ) ވަނަ އަހަރަށް ހ ށަހެޅި ބަޖެޓާއެކ  2022 -
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ވަނަ އަހަރަށް  2021ބިފައިވެއެވެ. މިއީ މިލިއަން ރ ފިޔާ ލި 21,353.4ގެ ގޮތ ގައި އާއި ހިލޭ އެހީ ވަނަ އަހަރ  ދައ ތަލ ގެ އާމްދަނީ 2021

ގެ  2021ވަނަ އަހަރަށް ހ ށަހެޅި ބަޖެޓ ގައި  2022މަތި އަދެދެކެވެ. އަދި  އިންސައްތަ 1.1ޓ ގެ އަންދާޒާއަށްވ ރެ ފާސްކ ރި ބަޖެ 

އާއި ހިލޭ އެހީގެ މްދަނީވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ގައިވާ އާ 2021އިންސައްތަ އިތ ރ  އަދަދެކެވެ.  8.5ރިވައިޒްކ ރި އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ 

ރެވޭނެކަމަށް ބެލެވި ކ  އަންދާޒާތަކަކީ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް އައ  ގިނަ ކަންކަމެއް )ނިއ  ރެވެނިއ  މެޝަރސް( އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒ 

އަރައިގަންފައިނ ވާތީއާއި  އްކޮށްގެ ބަލިކަމަޑ ކަމ ން އެ 19-ވަނަ އަހަރ ވެސް ކޮވިޑް  2021އިފައިވާ އަންދާޒާތަކެކެވެ. ނަމަވެސް، އެކ ލަވާލަ

ލިބޭނެކަމަށް  ތަންފީޒ ކ ރ ން ފަސްކ ރެވި މި މެޝަރސްއިން ގެ އައ  ރާޅ ތަކ ގެ ސަބަބ ން ނިއ  ރެވެނިއ  މެޝަރސް 19-ކޮވިޑް 

 ވައިޒްކޮށްފައިވާނެއެވެ. ރި ބަޖެޓަށް ބޮޑ ތަނ ން ދަށްކޮށް  2022ނީ އަންދާޒާކ ރި އާމްދަ

 ކ ރިއަރާފައިވ މ ގެ ސަބަބ ން  މި ސިނާއަތްވަނަ އަހަރ   2021ލޮޅ މަށްފަހ   އައިއަތަށް ކަމ ގެ ސިނާރ ވެރި ތ ރ  ފަވަނަ އަހަ 2020

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ، އިތ ރ ވެފައެވެ. މިގޮތ ން ޓީޖީއެސްޓީ، ގްރީން ޓެކްސް ވަނީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތ ން ސީދާ ލިބޭ އާމްދަނީ 

ކ ރި އަންދާޒާއަށްވ ރެ އިތ ރ ވެފައެވެ. މީގެ ނީ ވަނީ ފާސްކ ރި އަދި ރިވައިޒްއާމްދަ ލިބ ނ  ތ ގައިގެ ގޮއަދި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފ  

މ ންނަށް ލ ޔެއްދިނ މ ގެ ގޮތ ން ންޔަފާރިތަކާއި އާވި ސްކޮށްދީފައިވާ ގ ޅިގެން ފަ ބަލިމަޑ ކަމާ  19-އަހަރ  ކޮވިޑް ވަނަ  2020އިތ ރ ން، 

ވަނަ އަހަރ ގެ ޖޫން މަހ ން ފެށިގެން  2021 ،ދައ ލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކ ލި ގެ ނިޔަލަށް 2020ޑިސެންބަރ   ން ފެށިގެންއި 2020ޖޫން 

ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ.  ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ލިބ ނ  އާމްދަނީ 2021ގެ ގޮތ ގައި ބިމ  ކ ލީ ލިބެންފަށާފައިވާތީ ރިސޯޓ ދައ ލަތަށް 

އިގ ތިސާދީ  ލ އިތަކާއެކ  ގެނެވ ނ ޅ ތަކަށް ވަކ ރަން އަޅާފައިވާ ފިޔަ  ލްކޮންޓްރޯ  19-ވިޑްފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތަށް އައި ކ ރިއެރ މާއި ކޮ

އައި ކ ރިއެމާއެކ  ޖީއެސްޓީއާއި އިމްޕޯޓް  ސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ސިނާއަތަށްހޯލް ވެސް ވަނީ ކ ރިއަރާފައެވެ. މިގޮތ ން،އްއެހެން ސިނާއަތްތަ

 އިތ ރ ވެފައެވެ. ޑިއ ޓީގެ ގޮތ ގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ވަނީ

 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކ ރި އަދަދާ  2021މިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. މިއީ  1,031.8ވަނަ އަހަރ  ހިލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި  2021

ދަދެކެވެ. އަ ށްއިންސައްތަ ދަ 10.6 ވެސްރިވައިޒްކ ރި އަންދާޒާއާ އަޅާބަލާއިރ   މިއީ ކެވެ. އަދި ދަށް އަދަދެ  އިންސައްތަ  53.3 އަޅައިބަލާއިރ 

ހިމެނިގެން، ދައ ލަތަށް އެ އަހަރ ގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ލިބިފައިވާ ހިލޭ އެހީ  ފަށާފައިވާތީ އެ އްތައ ބޮޑެތި މަޝްރޫ ރ ވަނަ އަހަ  2021

 ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ.   ތެރޭގައި ލިބ ނ  ޖ މ ލަ ހިލޭ އެހީގެ މިންވަރ 

 

އަށް ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ގައި  2022 މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ. މިއީ 37,091.9ހ ރީ  ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  2021

މިލިއަން ރ ފިޔާ  32,806.2 ވަނަ އަހަރ   2021އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ.  0.2އަށް ރިވައިޒްކ ރި އަންދާޒާއަށްވ ރެ  2021

ވަނަ  2021ޓ ގައި ބަޖެ ވަނަ އަހަރ ގެ  2022 ނަމަވެސްށް އިންސައްތަ ދަ 1.9ޚަރަދ ކޮށްފައިވާއިރ  މިއީވެސް ފާސްކ ރި އަދަދަށްވ ރެ 

 އިންސައްތަ އިތ ރ  އަދަދެކެވެ.  0.9 ރިވައިޒްކ ރި އަންދާޒާއަށްވ ރެ އަހަރަށް
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ތަންފީޒ ކ ރެވ ނ  މިންވަރަށާއި ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ގައި ހިމެނިފައިނ ވާ  ންގެ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތ  2021

ވަނަ އަހަރ ގެ  2021ރިއިރ  ފާސްކ   ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ  2022ބަލައި  ދައްކާފައިވާ މިންވަރަށް  އިޑް ބޮންޑ ގެ ތެރެއިން އަނބ ރާސަނީސަ

 ކޮށްފައެވެ. އިތ ރ  މިލިއަން ރ ފިޔާއިން  2,245.0ވަނީ ބަޖެޓަށް 

 ހިނގާފައިވަނީ  ނިޔަލަށްއަހަރ ގެ ޖެޓ ކޮށްފައިވާއިރ ، މިލިއަން ރ ފިޔާ ބަ 21,638.1އަހަރަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ގެ ގޮތ ގައި  ވަނަ  2021

ވަނަ އަހަރ   2020ވ މަށް ދިމާވިއެއް ސަބަބަކީ ރ  އިތ ގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  ވަނަ އަހަރ   2021 .މިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ 23,983.3

އާންމ  ހާލަތަށް  ލަތ  ހާ ދީ ސާތި ގ  ޖ ތިމާޢީ އަދި އިގެ އިމ އ ގަ، ގެ ސަބަބ ން ދަށްވެފައިވާ އަދި ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ޚަރަދ ތައް 19-ކޮވިޑް 

ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ. މީގެ  ދާއިރާއަކ ން ވެސްން އިތ ރ ވަމ ން ދިއ މެވެ. މިގޮތ ން، ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  ހ ރިހާ ރ ރ ޖޫއަވަމ ންދާ މިންވަ 

މަރާމާތ  ކ ރ މ ގެ ޚަރަދ ވެސް  ،ރަދާއިޚަ ކ ރ މ ގެދަތ ރ ފަތ ރ   ،ރަދާއިޚަނ ންވާ ތަކެއްޗާއި ހިދ މަތ ގެ ތެރޭގައި އޮފީސް ހިންގ މަށް ބޭ

ގެ ބަލިމަޑ ކަން  19-ކ ރިމަތިވި އަހަރަކަށްވާތީ، ކޮވިޑް އްގެ އެކި ރާޅ ތަ 19-ކޮވިޑް ކީ ވެސްވަނަ އަހަރަ 2021ހިމެނެއެވެ. 

ތެރެއިން މެޑިކަލް ކޮންޒިއ ބަލްސްއަށާއި  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހ ނ  ހޭދައިގެ ސަބަބ ން ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  އިތ ރ ވެފައިވެއެވެ. މީގެ 

 ގިނައިން ޚަރަދ  ހިނގާފައެވެ.  ވަރަށްވ ރެފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސްއަށް ވަނީ ލަފާކ ރި މިން 

 ނަމަވެސް، ދ ނިޔޭގެ ރަދ ވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވީޚަމިލިއަން ރ ފިޔާ  8,441.5ސްކ ރި ބަޖެޓ ގައި ފީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް އަހަރަށް ފާ 2021

ށް އައިސްފައިވާ ލޮޅ މާއެކ  މަޝްރޫއ ތަކަށް ބޭނ ންވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލް ލިބ މ ގައި ދަތިތައް އިންއަޗެ-ސަޕްލައި

ގޮސްފައި ނ ވާތީ، އަހަރ  ރ މިނ ގައި ހިނގަމ ން ބާކ ރިމަތިވަމ ންދިއ މ ންނާއި ބަޖެޓ ގައި ހިމެނޭ ބޮޑެތި މަޝްރޫއ ތަކެއް އެކަށީގެންވާ 

ރަދ ގެ ތެރެއިން އެންމެ ޚައެވެ. ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ އިތ ރ ން ކެޕިޓަލް މިލިއަން ރ ފިޔާ 5,363.2ޕީއެސްއައިޕީއަށް ހިނގާފައިވަނީ ނިމ ނ އިރ  

ލޯނ  އަނބ ރާ ދެއްކ މަށްކޮށްފައިވާ ޚަރަދ ގެ ތެރެއިން ބޮޑ  ބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ  .ދެއްކ މަށެވެ  ރަދެއް ހިގާފައިވަނީ ލޯނ  އަނބ ރާޚަބޮޑ  

 އްކ މަށެވެ.ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ން ވިއްކާފައިވާ ސަނީސައިޑް ބޮންޑްގެ ބައެއް ދެ 2017

 އިންސައްތަ ބޭނ ންކޮށްފައިވެއެވެ.  99.8ގެ ނަ އަހަރަށް ރިވައިޒްކ ރި ބަޖެޓ ވަ 2021

 

 14.3އިވެއެވެ. މިއީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން މިލިއަން ރ ފިޔާއިން ޑެފިސިޓް ވެފަ 11,452.7ވަނަ އަހަރ ގެ އޯވަރޯލް ބެލެންސް  2021

މިލިއަން ރ ފިޔާއިންނެވެ. އާމްދަނީގެ ގޮތ ގައި ލިބ ނ  މިންވަރ   9,348.3އިންސައްތައެވެ. އަދި ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް ޑެފިސިޓް ވެފައިވަނީ 

، ޒްކ ރި އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ ކ ޑަކ ރެވިފައިވާތީޚަރަދ ގެ ގޮތ ގައި ހިނގި މިންވަރ  ރިވައި ،ރިވައިޒްކ ރި އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ އިތ ރ ވ މާއި

 ޑެފިސިޓް ވަނީ ރިވައިޒްކ ރި އަންދާޒާއަށްވ ރެ ދަށްކ ރެވިފައެވެ. 
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2022 2021     )މިލިއަން ރ ފިޔާއިން( 

 ޖ މ ލަ ާއމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ  10,008.8 13,120.9

 ޓެކްސް އާމްަދނީ      7,245.4 9,578.9

 ޓެކްސް ނޫން އާްމދަނީ      2,345.3 3,344.3

 ހިލޭ އެހީ     418.1 197.7
    

 ޖ މ ލަ ަބޖެޓ  18,208.5 19,878.3

 ދަރަނި ައދާކ ރ ން       3,497.6 2,020.7
    

 ޖ މ ލަ ަޚރަދ   14,704.3 17,839.1

 ރިކަރަންޓް ޚަަރދ        11,255.8 13,547.9

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ       3,448.5 4,291.1

 ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ         1,835.1 2,911.2
    

 ްނސް )ޑެފިސިޓް(އޯަވރޯލް ބެލެ (4,695.5) (4,718.2)

 )ޑެފިސިޓް( ްނސްޕްރަިއމަރީ ބެލެ (3,725.6) (2,940.8)

 

މިލިއަން  13,120.9ލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި ލިބިފައިވަނީ ނިޔަލަށް ޖ މ ލަ އާމްދަނީ އާއި ހިގެ  2022 ޖޫން  30އިން  2022ޖަވަނަރީ  1

އިންސައްތައިގެ  31.1އި ހިލޭ އެހީއާ އަޅައިބަލާއިރ  ނަ އަހަރ ގެ މި މ އްދަތ ގައި ލިބ ނ  އާމްދަނީއާވަ 2021ރ ފިޔާއެވެ. މިއީ 

 މެކެވެ.  ކ ރިއެރ 

ވަނަ އަހަރ   2021 ސަބަބ ން ކ ރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކ ން އަރައިގަނެ ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ  ރަނގަޅ ވަމ ންދިއ މާއެކ ގެ  19-ކޮވިޑް 

 2022މިގޮތ ން ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ވަނީ ބޮޑަށް ފާހަގަވެފައެވެ.  2022އަދި މި ކ ރިއެރ ން ންފަށާފައެވެ. ވަނީ ކ ރިއަރަ އާމްދަނީ

ވަނަ އަހަރ ގެ އާމްދަނީ އިތ ރ ވެފައިވަނީ ޓެކ ހ ގެ ގޮތ ގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ބޮޑ ތަނ ން އިތ ރ ވަމ ންދާތީއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް 

މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ދާ ލިބޭ ޓީޖީއެސްޓީން ލިބޭ ވަނީ ފާހަގަކ ރެވޭ މިންވަރަކަށް އިތ ރ ވަމ ންނެވެ. ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތ ން ސީ

ދަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާ ފަތ ރ ވެރިން އިތ ރ ވ މާއި ބެޑްނައިޓްސް އިތ ރ ވެފައިވާތީ، މީގެ ސަބަބ ން ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތ ގައި ލިބޭ އާމް

ތ ރ ވެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތ ރ ން މި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކ ގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އިތ ރ ވ މާއި ކ ރީ ކ ރީ އަހަރާ އަޅައިބާލާއިރ  އި

 ތެރޭގައި ޓީޖީއެސްޓީ އިތ ރ ވެފައިވެއެވެ.  މި މ އްދަތ ގެ މ އްދަތ ތަކ ގައި ނ ދެއްކިހ ރި ޓެކްސް ދައްކަމ ން ދިއ މާއެކ ވެސް މި އަހަރ ގެ

 އާމްދަނީ )އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް އެހެން މި ދާއިރާއިން ސީދާގޮތ ން ލިބޭ ކ ރިއަރަމ ންދިއ މާއެކ   ރާދާއި  މ ގެ ފަތ ރ ވެރިކަރާއްޖޭގެ 

ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތް ކ ރިއަރައިފައިވާތީ އެ ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރ  އިތ ރ ވެފައެވެ.  2021ވަނީ ވެސް އަދި ގްރީން ޓެކްސް( 

ކ ން ލިބޭ އާމްދަނީވެސް ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ. ޖ މ ލަކޮށް އިގ ތިސާދީ އެހެން ހަރަކާތްތައް މި އަހަރ ގެ ސިނާއަތާ ގ ޅ ންހ ރި އެހެން ޓެކްސްތަ
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ވަނަ އަހަރަށްވ ރެ އިތ ރ ވެފައެވެ. އަދި  2020ޖީޖީއެސްޓީގެ ގޮތ ގައި ލިބ ނ  އާމްދަނީވެސް ވަނީ  ތެރޭގައި ހަލ ވިވެގެން ގޮސްފައިވާތީ

 ވ މާއެކ  އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީގެ ގޮތ ގައި ލިބ ނ  އާމްދަނީ ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ. މަތިއިމްޕޯޓ ގެ އަގ ތައް އިމްޕޯޓ ކ ރި މިންވަރ  އިތ ރ ވެ 

ން ނަގާ ޓެކ ހަށް ބަލާއިރ ، ފާއިތ ވި އަހަރ ގެ މި މ އްދަތ ގައި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގ މ ގެ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އިއާމްދަނީ

އާއި މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރ ދ ން )ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރސް( ގެ ފައިދާއިން  ދައްކާފައިވާތީ  ވިޔަފާރިތަކ ން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް

އިވެއެވެ.  ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާވެފައިވަނީ ތަފާތ  ޓެކްސް ބްރެކެޓްތަކަކަށްވާތީ މި އަހަރ  ލިބ ނ  ވިޔަފާރިތަކ ގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް ދަށްވެފަ

އަހަރ  ވިޔަފާރިތަކަށް ވެފައިވާ ގެއްލ ން ކ ރިއަށްހ ރި އަހަރ ތަކ ގެ ފައިދާއިން އ ނިކ ރަމ ންދާނެތީ މީގެ  ވަނަ 2020މީގެ އިތ ރ ން 

ވާތީ، މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ަަފ ންގެ އ ޖޫރަ އިތ ރ ވެފައި މުވައްޒ، އެހެންމަނަވެސްސަބަބ ންވެސް މިއިން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވާނެއެވެ. 

 އެވެ. ޓެކްސް ކ ރީ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރ  އިތ ރ ވެފައިވެ ން ނަގާއި ފަރ ދ ންގެ އާމްދަނީ

ޓް ފީ ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރ ، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާ ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަދ  އިތ ރ ވ މ ގެ އިތ ރ ން އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަން

ފައިވާތީ މިއިންވެސް ކ ރީ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރ  އާމްދަނީ މަލ ކ ރަން ފަށައިއަމި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ނަގާ ރޭޓަށް ގެނައި ބަދަލަށް 

ފައެވެ. އިތ ރ ވެފައިވެއެވެ. ހަމަމިއާއެކ  ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓ ކ ރާ މ ދަލާއި މ ދަލ ގެ އަގ  އިތ ރ ވެފައިވާތީ ރެވެނިއ  ފީވެސް ވަނީ އިތ ރ ވެ

ވެސް ފާއިތ ވި އަހަރ ގެ މި މ އްދަތާ އަޅައިބަލާއިރ  ޑް ޑެންއަދި މިހާތަނަށް ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ން ދައްކާފައިވާ ޑިވި

ވަނަ އަހަރ ގެ ފަސްކޮށްދިން ކ ލި ދައްކަން ފަށައިފައިވަނީ  2020ރިސޯޓ ތަކ ން ލިބޭ ކ ލި އިތ ރ ވެފައިވަނީ  މީގެ އިތ ރ ންއިތ ރ ވެފައިވެއެވެ. 

 ޓަރ ގައި ފަސްކޮށްދިން ކ ލީގެ ބައެއް ލިބިފައިވާތީއެވެ. ރ ގެ ފ ރަތަމަ ކ އާމި އަހަވެފައި ކ އާޓަރ ން ފެށިގެންކަމަށްވަނަ އަހަރ ގެ ދެވަނަ  2021

ވަނަ އަހަރ ގެ މި  2021މިއީ  މިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ. 197.7ހިލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި ލިބިފައިވަނީ  މި މ އްދަތ ގައިވަނަ އަހަރ ގެ  2022

  ދަށްވ މެކެވެ.އިންސައްތައިގެ  52.7މ އްދަތާ އަޅައިބަލާއިރ  

 

ހިނގާފައިވެއެވެ. މިއީ ޚަރަދ ގެ ގޮތ ގައި މިލިއަން ރ ފިޔާ  17,839.1 ޖ މ ލަ ގެ ނިޔަލަށް 2022 ޖޫން  30އިން  2022ޖަނަވަރީ  1

މެކެވެ. ފާއިތ ވި އަހަރ ގެ މި މ އްދަތާ ކ ރިއެރ އިންސައްތައިގެ  21.3 ވަނަ އަހަރ ގެ މި މ އްދަތ ގައި ހިނގި ޚަރަދާ އަޅައިބަލާއިރ  2021

 . އެވެއިތ ރ ވެފައިވެވަނީ ވެސް ކެޕިޓަލް ޚަރަދ   ދިއަ ގެ ނިޔަލަށް ހިނގި ރިކަރަންޓް ތ ދަ އްމ  މިމި އަހަރ ގެ ، ބަލާއިރ އިއަޅަ

ނޑައެޅ ނ   19-ބަޖެޓ  އެކ ލަވާލެވ ނ އިރ  ކޮވިޑް އަހަރ ގެ  މި އެގޮތ ން، ނޑާލ މަށް ކަ ގެ ފްރަންޓަލައިން އެލަވަންސް ދިނ ން މެދ ކަ

ދާއިރާއަށް މ ވައްޒަފ ން  ތައ ލީމީ.އެފް އަދި އެމް.އެން.ޑީ ،މިހާތަނަށް އައިއިރ  މި އެލަވަންސް ދެމ ންގެންދިއ މާއި ޕޮލިސް ނަމަވަސް، އަހަރ ގެ

ނޑަށް ގެނައި ބަދަލާ ގ ޅިގެން ދައ ލަތ ން ކ ރި  އިއިތ ރ ކޮށްދެވ މާ ވަނީ ޚަރަދ އަދި ތައ ލީމީ ދާއިރާގެ މ ވައްޒަފ ންގެ މ ސާރައިގެ އޮނިގަ

 މިލިއަން ރ ފިޔާ  1,777.3މ އްދަތާ ހަމަޔަށް  އަހަރ ގެ މި މި ގޮތ ގައިދަރަނީގެ އިންޓްރެސްޓްގެ މީގެ އިތ ރ ން ފައެވެ. އިތ ރ ވެ

ރިން ބޮންޑްތަކ ގެ ކޫޕަން ޕޭމަންޓް މީގެ ތެރޭގައި، ދައ ލަތ ން ނަގާފައިވާ ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކަށް އަދާކ ރަންޖެހޭ ސޮވްޚަރަދ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

 މިލިއަން ރ ފިޔާ ހިމެނެއެވެ. 935.0ތަކ ގެ އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތ ގައި އަދާކޮށްފައިވާ ދަރަނިން އަދި އެހެނިހެ

ތަކަށްކ ރާ ޚަރަދ ވެސް ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ. މިގޮތ ން މި އަހަރ ގެ މި އާއި ސަބްސިޑީމި އަހަރ ގެ މި މ އްދަތ ގައި ދައ ލަތ ން ދޭ އެކި އެހީ

މ އްދަތާ އަޅައިބަލާއިރ   ވަނަ އަހަރ ގެ މި 2021މިއީ މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ.  874.6ޚަރަދ  ހ ރީ  މ އްދަތ ގައި އާސަންދައަށް ކޮށްފައިވާ 
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ކޮށްފައެވެ. ޚަރަދ  ވަނީ މިލިއަން ރ ފިޔާ  1,738.2ސަބްސިޑީގެ ގޮތ ގައި ޖ މ ލަ ، އިތ ރ ން މީގެ ގެ އިތ ރ ވ މެކެވެ. މިލިއަން ރ ފިޔާ  116.8

ދ ނިޔޭގެ މައިގެ ސަބަބ ން ދ ނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅ ތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ތެލ ގެ ދަތިކަމ ގެ ސަބަބ ން ޔޫކްރެއިން ހަނގ ރާ-މިގޮތ ން، ރަޝިޔާ

ތެލ ގެ އިން ވިއްކާ ތެޔޮ އަގ  ހެޔޮކ ރ މަށް އެސް.ޓީ.އޯއަށް ދޭ އެސް.ޓީ.އޯ ބާޒާރ ގައި ތެލ ގެ އަގ  އ ފ ލިފައިވާތީ، ފެނަކަ އަދި ސްޓެލްކޯއަށް

 .މިލިއަން ރ ފިޔާ ހިނގާފައެވެ 977.5ވަނީ ށް އަހަމަ މ އްދަތާ ހަރ ގެ މިސަބްސިޑީއަށް މި އަ

އެންމެ ބޮޑ  ޚަރަދެއް ހިނގާފައިވަނީ ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާފައިވާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދ ތަކަށް ބަލާއިރ ،  2022 ޖޫން 30އިން  2022ޖަނަވަރީ  1

ތަރައްގީ  (ޓާރމިނަލް)އެއާރޕޯޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް ވެލާނާ  ޕްރޮޖެކްޓާއި، ކަނެކްޓިވިޓީ  މާލެ ގްރޭޓަރމީގެ ތެރެއިން  ވެ.ށެޕީއެސްއައިީޕއަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އިތ ރ ން ޕޮލްކޯ ހައ ސިންގް ފްލެޓްސް ނިންމ މ ގެ މަޝްރޫއަށް  އެނާރޖީ ޓ  ވޭސްޓް މާލެ ގްރޭޓަރ  ކ ރ މ ގެ މަޝްރޫއާއި،

 އިތ ރ ވެފައިތާ އަޅާކިޔާއިރ  ޕީއެސްއައިޕީ ޚަރަދ ތައް ވަނަ އަހަރ ގެ މި މ އްދަ 2021އިތ ރ ން،  ފާހަގަ ކ ރެވެއެވެ. މީގެ ޚަރަދ ކ ރެވ ނ  

 ވެސް އިތ ރ ކަމަށް ފާހަގަކ ރެވެއެވެ.މަޝްރޫއ ތައް ތަންފީޒ ކ ރެވެމ ންދާ މިންވަރ   އަދި

އެވެ. މީގެ މިލިއަން ރ ފިޔާ ޚަރަދ ވެފައިވެ 938.1ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ކެޕިޓަލް ދޫކ ރ މަށް  މި މ އްދަތ ގައި ންތ ރ ގެ އިމީ

 ންއިރެމީގެ ތެ އަދި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް ދޫކ ރެވިފައިވާ ކެޕިޓަލް ހިމެނެއެވެ. އެމް.އެފް.އެމް.ސީ  ،އެޗް.ޑީ.ސީ ،ޓްސްތެރޭގައި ރީޖަނަލް އެއާޕޯ

ދައ ލަތ ގެ ކައި ގެންދިއ މަށްޓަ ކ ރިއަށް ކ ގެ ތެރެއިން އެ މަޝްރޫއ ތަކ ގެ މަސައްކަތްމަޝްރޫއ ތަ ހިޔާ ދާ ކ ރިއަށް ގެން އެޗް.ޑީ.ސީން 

 453.9އެ ކ ންފ ންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭނ ންވާ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސ މަށް އް އަދާކ ރ މަށް ލޯނ ތަ ރިން ގެރެންޓީގެ ދަށ ން ނަގާފައިވާސޮވް

ވާ ލޯނ ގެ ރިޕޭމަންޓަށް ބ ރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅ މަށްޓަކައި ނަގާފައި 25އެޗް.ޑީ.ސީން ހ ޅ މާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި  އިއާމިލިއަން ރ ފިޔާ

އިތ ރ ން، އެމް.އެފް.އެމް.ސީގެ  މީގެ ކޮށްފައިވެއެވެ.ޚަރަދ  ކެޕިޓަލް އިންޖެކްޝަންއެއްގެ ގޮތ ގައި  މިލިއަން ރ ފިޔާ  201.9ދައްކަންޖެހޭ 

އިންޑިއާގެ ޖީއޯ އިންފޯކޮމް  ދަށ ން ހިންގަމ ންދާ ސަބްސިޑިއަރީ ކ ންފ ންޏެއް ކަމަށްވާ އޯޝަން ކަނެކްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި

ވަނަ  2022އި ޚަރަދާމިލިއަން ރ ފިޔާގެ  69.4ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ގ ޅިގެން ރާއްޖޭގައި ސަބްމެރިން ކޭބަލްއެއް އެޅ މަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއި އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ރީޖަނަލްއަހަރ ގެ ބަޖެޓ ގައި  މ އްދަތާއި  ހަރ ގެ މިއަ ން މިދޫކ ރ މަށް ކަ

 . އެވެދޫކޮށްފައިވެ ޔާމިލިއަން ރ ފި  66.4ށް އަމަހަ

 

 2021ވަނީ  ވެސްދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް  ،ގެ ނިޔަލަށް ދައ ލަތަށް ލިބ ނ  އާމްދަނީ އިތ ރ ވެ 2022 ޖޫން  30އިން  2022ޖަނަވަރީ  1

އޯވަރޯލް ބެލެންސް  މި މ އްދަތ ގެ ވަނަ އަހަރ ގެ 2021 މިގޮތ ން އިރ  އިތ ރ ވެފައެވެ.ށް އަޅާބަލާއަހަމަ މ އްދަތާ  މިވަނަ އަހަރ ގެ 

މި މ އްދަތާ  2021ޑެފިސިޓް ވަނީ ބެލެންސް  ޕްރައިމަރީމި މ އްދަތ ގައި ދައ ލަތ ގެ  ،އެހެންމަނަވެސްވެ. އެއިތ ރ ވެފަޑެފިސިޓް ވަނީ 

އަދި މި މ އްދަތ ގެ  މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ. 4,718.2ލް ބެލެންސް ޑެފިސިޓް ހ ރީ އަޅައިބަލާއިރ  ދަށްވެފައެވެ. މި މ އްދަތ ގައި އޯވަރޯ

 މިލިއަން ރ ފިޔާއިން ޑެފިސިޓްވެފައެވެ. 2,940.8ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް ވަނީ 

 

ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދ  ލިބެމ ންދާ އަދި ހިނގަމ ންދާ އަހަރ ގެ މިހާތަނަށް ށް ރިވައިޒްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކީ ވަނަ އަހަރަ 2022

އާމްދަނީއާއި ޚަރަދ ގެ  މިދ ނިޔޭގެ އިގ ތިސާދަށް އަންނަމ ންދާ ބަދަލ ތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ އަންދާޒާތަކެކެވެ. މިންވަރަށާއި 



3202 – 2025 ިފސްަކލް ސްޓްރެޓެޖީ އަްނގަިއދޭ ބަާޔން| އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ   22  

ކަށް ބިނާކޮށް މި އަހަރ  ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް ހ ންނާނެ މިންވަރާއި ބަޖެޓ  ފައިނޭންސްކ ރ މަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތ ގެ ތަފ ސީލ ތައް މި އަންދާޒާތަ

އަށް ފާސްކ ރި  2022ވަނަ އަހަރ  ހ ށަހެޅި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީއާއި  2021އެވަނީ  ވާ ތާވަލ ގައި ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. ތިރީގައިބައި

 އަދި މި އަހަރަށް މިހާރ  ރިވައިޒްކ ރި އަންދާޒާތަކ ގެ ޚ ލާސާއެވެ. ގެ ބަޖެޓ 

 )މިލިއަން ރ ފިޔާއިން(  
 

  
 

 އެހީ  ޖ މ ލަ ާއމްދަނީ އާއި ހިލޭ 23,666.1 24,279.9 24,947.8

 ޓެކްސް އާމްަދނީ      14,854.7 15,355.0 17,829.4

 ޓެކްސް ނޫން އާްމދަނީ      6,572.5 6,013.1 6,092.4

 ހިލޭ އެހީ     2,238.9 2,911.8 1,026.0
     

 ޖ މ ލަ ަބޖެޓ  37,040.2 36,999.3 42,807.9

 ދަރަނި ައދާކ ރ ން       3,181.2 2,861.7 3,005.5
     

 ޖ މ ލަ ަޚރަދ   33,848.8 34,101.8 39,730.7

 ރިކަރަންޓް ޚަަރދ        22,494.4 24,283.3 27,555.7

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ       11,354.4 9,278.5 12,175.0

 )އެން.ޕީ.ައއި ހިމަަނއިެގން( ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ         7,652.2 6,330.4 7,427.5
     

 ބެލަްނސް )ޑެފިސިޓް(އޯަވރޯލް  (10,182.6) (9,821.9) (14,782.9)

 ޕްރަިއމަރީ ބެލަްނސް  (6,896.5) (6,906.7) (11,733.5)

 

 އި އާނީދައާމްމި އަހަރ  ބިނާކޮށް،  ގެ އަންދާޒާތަކަށްރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ  ވެހިދި  ށާއިއައާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީލިބިފައިވާ އަހަރ ގެ މިހާތަނަށް 

ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ   2022މިއީ މިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ.  24,947.8ލިބޭނެކަމަށް މިހާރ  ބެލެވެނީ  ތަށްލަދައ  އިހީގެ ގޮތ ގައެހިލޭ 

ވަނަ އަހަރ  ހ ށަހެޅި  2021އަދި  ވ މެކެވެ.އިތ ރ  އިންސައްތައިގެ  2.8ފާސްކ ރިއިރ  އަންދާޒާކ ރި އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީއާ އަޅައިބަލާއިރ  

   ކެވެ.ންވަރެމިއިތ ރ   އިންސައްތަ 5.4ދާޒާއަށްވ ރެ އަން  ގެފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ

އަންދާޒާކ ރިވަރަށްވ ރެ އާ ގ ޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދަށް އަދި ޚާއްސަކޮށް ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތަށް އައި ލޮޅ މ ން  19-ކޮވިޑް 

ބެލެވެއެވެ. މިހާރ  ޒާކ ރި މިންވަރަށްވ ރެ އިތ ރ ވާނެކަމަށް ޓެކ ހ ގެ ގޮތ ގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ކ ރިން އަންދާ، މާއެކ އ ންދިމ ރިކަވަރވަކޮށް ހަލ ވި 

 އާއިމަށް މިހާރ  ބެލެވޭތީއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާ ފަތ ރ ވެރިންނާއި ބެޑްނައިޓްސް ކ ރިން އަންދާޒާކ ރިވަރަށްވ ރެ އިތ ރ ވާނެކަމިގޮތ ން ރާއްޖެ

 މ ގެ ފަތ ރ ވެރިކަ ތީ،ކަމަށް ފާހަގަވެފައިވާ އި އިތ ރ ވެފައިވާ ސް މި އަހަރ ގެ ތެރޭގަންޓެކްސް ކޮމްޕްލަޔަމ ގެ ސިނާއަތ ގެ ފަތ ރ ވެރިކަ

މީގެ ތެރެއިން އިތ ރ ވާނެކަމަށް މިހާރ  ބެލެވެއެވެ. ކ ރިން އަންދާޒާކ ރި މިންވަރަށްވ ރެ ލިބޭ އާމްދަނީ  ން ނަގާ ޓެކްސްތަކ ންސިނާއަތ 

ގެ އަންދާޒާކ ރި  2022 ގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަދި ބަޖެޓ  2021އަންދާޒާކ ރާ އާމްދަނީ މިހާރ  ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތ ގައި ލިބޭނެކަމަށް 

 73.9ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީގެ ން މި އަހަރ  ޓީޖީއެސްޓީގައި ބަޖެޓ  މިގޮތ ން  ރެވެ.އާމްދަނީއަށްވ ރެ ބޮޑ ތަނ ން އިތ  

 އެވެ. ލިބިފަ ވެސް ވަނީމި އަހަރ ގެ މޭ މަހ ގެ ނިޔަލަށް އިންސައްތަ 
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 ފާހަގަކ ރެވޭ މިންވަރަކަށް އިތ ރ ވެފައިވީ ނަމަވެސް، ޖީޖީއެސްޓީއެ ސިނާއަތ ން ލިބޭ އާމްދަނީ  ،އިކ ރިއަރަ  ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތްފަތ ރ  

އަށް ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ގައި ލިބޭނެކަމަށް ހިމަނައިފައިވާ އާމްދަނީގެ އަންދާޒާތަކާ  2022 އާއި އިްމޕޯޓް ޑިއ ޓީން ލިބޭނެ އާމްދަނީ ބެލެވެނީ

 2022ބަޖެޓ  ކ ރިއަރާ މިންވަރ   ނޫން އެހެން ސިނާއަތްތައް ތްފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަ މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނަކަމަށެވެ.  އެއް ދާދި 

އާމްދަނީގެ އަންދާޒާއަށް މާބޮޑ  ބަދަލެއް  ނެ ޖީޖީއެސްޓީން ލިބޭ މި އަހަރ   ރިއަރަމ ންދާތީ،ކ ގެ އަންދާޒާއާ އެއް މިންވަރެއްގައި 

ގެ އަގަށާއި އަދަދަށް އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓ ކ ރާ މ ދަލ   މި އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީއަށް ބަލާއިރ ، މަކަށް ނ ބެލެވެއެވެ. އަދި އަންނާނެކަ

ޑިއ ޓީން ލިބޭ ބަދަލ ތަކާއެކީ  ގެނެސްފައިވާވަނަ އަހަރ   2020ސިޔާސަތ ތަކަށް  އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީގެ ނަމަވެސް، ބަދަލ އަންނަމ ންދިޔަ 

  އެވެ. ރ ޖޫއަވާނެކަމަށް ނ ބެލެވެމި އަހަރ  ލެވެލްއަށް  ގެ 2019 އާމްދަނީ

ނޑ  ގޮތެއްގައި ވަނަ އަހަރ  ލިބޭ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް  2022 ކ ގެ ވަނަ އަހަރ ގެ ފަރ ދ ންނާއި ވިޔަފާރިތަ  2021ބިނާވަނީ މައިގަ

ލިބިފައިވާ  ދައ ލަތަށް ގެ ފައިދާއިން ޓެކ ހ ގެ ގޮތ ގައިއާމްދަނީން ނަގާ ޓެކ ހ ގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރީ ވެ. މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީއަށެ

ބަޖެޓ ގެ  ވަނަ އަހަރ ގެ ދެވަނަ އިންޓެރިމްގެ ގޮތ ގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ 2021އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރ ، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކ ން 

ތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތަށް އަތ ވެފައިވާ ކ ރިއެރ މާއެކީ މި މި އަހަރ  ފަ އެހެންމަނަވެސް އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ ދަށްކަމަށް ފާހަގަކ ރެވެއެވެ. 

މްދަނީން ނަގާ ވިޔަފާރިތަކ ން ލިބޭ އާ އިތ ރ ވާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށް  ވ ރެ ވަރަށް މިން  މަ އިންޓެރިމް ކ ރިން އަންދާޒާކ ރި އަހަރ ގެ ފ ރަތަ

ނޑަކަށް އަންދާޒާކ ރި މިންވަރާ  ޖީއަށްވަނަ އަހަރ  ހ ށަހެޅި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަ 2021ގައާއި  2022 ބަޖެޓ   ،ޓެކްސް އެއް ގާތްގަ

މި އަހަރ ގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކ ހ ގެ ތެރެއިން އ ޖޫރައިން ނަގާ ޓެކ ހަށް ބަލާއިރ ، މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް މިހާރ  ބެލެވެއެވެ. 

ރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަ ލޯއީ ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް(ޕްއ ޖޫރައިން ނަގާ ޓެކ ހަށް )އެމް ،ފަރ ދ ންނަށް ލިބޭ އ ޖޫރަ އިތ ރ ވެތެރޭގައި 

 އާމްދަނީ ބަޖެޓ  އަދި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގެ އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ އިތ ރ ވާނެކަމަށް މިހާރ  ބެލެވެއެވެ.  ނެއެއިން ލިބޭ  އިތ ރ ވެފައިވާތީ،

ކ ރީގެ އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ އިތ ރ ވާނެކަމަށް މިހާރ  ލަފާކ ރެވެނީ  ންޓް ފީ އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަޓެކްސް ނޫން އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ތެރެއިން 

އެވެ. މީގެ އިތ ރ ން މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓ ގެ އަގ  ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާ ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަދ  އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ

 ކ ރިން އަންދާޒާކ ރިވަރަށްވ ރެ އިތ ރ ވާނެކަމަށް މިހާރ  ލަފާކ ރެވެއެވެ. އާމްދަނީ ނެލިބޭމި އަހަރަށް  ފީންމަތިވެފައިވާތީ، ރެވެނިއ  

ލެވޭތީ، ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތ ގައި ސަރ ކާރަށް ދަތިތަކަކާ ކ ރިމަތިވާނެކަމަށް ބެ  ގެކޭޝްފްލޯ ކަށް ރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަސަރުކާ، އެހެންމަނަވެސް

 ށެވެ. މިހާރ  އަންދާޒާކ ރެވެނީ ދަށްވާނެކަމަ ލިބޭނެ އާމްދަނީ 

މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ގިނަ ކަންކަމ ން  ކަމ ގެ ތެރެއިންކަންއައ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅައިފައިވާ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ގައި އާމްދަނީ ވަނަ  2022

 ގެ މިއާއެކ  ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތ ން ލިބޭ އާމްދަނީ ބަޖެޓ ގެ އަދި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ ބެލެވެއެވެ. ނ އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމަކަށް 

ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި ހިމަނައިފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ މީގެ އިތ ރ ން މި އަހަރަށް ބަޖެޓ ކ ރި އަދި . އެވެއަންދާޒާތަކަށްވ ރެ ދަށްވެފައިވެ

ހިލޭ  ބިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފައިސާއިން 1.0ލަފާކ ރެވެނީ މިހާރ  އަދަދ ތަކ ން މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ލިބިގެންދާނެކަމަށް 

 ފާހަގަކ ރެވެއެވެ.  ރ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަ 37.5އެހީގެ ގޮތ ގައި އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ދިނ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ގެ ތަފ ސީލ  އާއި ހިލޭ އެހީ އާމްދަނީ  މިހާރ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތަށް ލިބޭނެކަމަށްވަނަ އަހަރ   2022ގައި  1މި ކަރ ދާހ ގެ ޖަދ ވަލ  

 .މަނައިފައިވާނެއެވެ ހި
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އަންނަމ ންދާ ބަދަލ ތަކާ ގ ޅިގެން ދައ ލަތ ގެ ފިސްކަލް  އި ބައިނަލްއަގ ވާމީ މާހައ ލަށްއަހަރ ގެ މިހާތަނަށް ޚަރަދ  ހިނގާފައިވާ ގޮތަށާ

އަން ރ ފިޔާގައެވެ. މިލި 42,807.9 ހާލަތަށް ކ ރާ އަސަރަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި އަހަރ ގެ ބަޖެޓ  ހ ންނާނެކަމަށް މިހާރ  އަންދާޒާކ ރެވެނީ 

 16.5މިއީ ކ ރިން އަންދާޒާކ ރި ޚަރަދަށްވ ރެ މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ.  39,730.7އަދި ޚަރަދ  ހ ންނާނެކަމަށް މިހާރ  ބެލެވެނީ 

ޓަރީ ބަޖެޓެއް ދައ ލަތ ގެ އިތ ރ ވަމ ންދާ ޚަރަދ ތައް ހަމަޖެއްސ މަށްޓަކައި މި އަހަރަށް ސަޕްލިމަން އިތ ރ ވ މެކެވެ.  އިގެއިންސައްތަ

 ގެ ޚަރަދ ކ ރާ އެހެން ޕްރޮގްރާމްތަކަގެ ޚަރަދ  ބޮޑ ތަނ ން ކ ޑަކ ރަން ޖެހޭނެއެވެ.ނ ވަތަ ދައ ލަތ އަދި/އެވެ. ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެ

ނޑ  ގޮތެއްގައި ދިމާވެފައިވަނީ ބަޖެޓ  ފާސްވ މަށް ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ   ފަހ  އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ކ ރި މިންވަރަށްވ ރެ ބޮޑ ތަނ ން އިތ ރ ވ މަށް މައިގަ

ޔޫކްރޭން ހަމަނ ޖެހ މާ ގ ޅިގެން ބައިނަލްއަގ ވާމީ މާކެޓ ގައި ތެލ ގެ އަގ  -ރަޝިޔާތެރޭގައި ސަރ ކާރ ގެ ސިޔާސަތ ތައް ބަދަލ ވެގެންދިއ މާއި 

ނޑައަޅައިފައިވާއިތ ރ ވ މާއި ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅިއިރ  ޚަރަދ ތައް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް އަޅާނެ އި ޒ ކ ރ ން ލަސްވެގެންދިއ މާފިޔަވަޅ ތައް ތަންފީ  ކަމަށް ކަ

ނޑައެޅި  ވާ ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  ފާސްކ ރިއިރ  ސަރ ކާރ  ހިއްސާ ސަޕޯޓ ގެ އިތ ރަށް ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ބަޖެޓ ން ދިނ މަށް ކަ

  .ކ ންފ ނިތަކަށް ސަޕޯޓ  ދޭންޖެހ މެވެ 

ޚަރަދ  އެންމެ ބޮޑަށް މީގެ ތެރެއިން ވެނީ އެހީ އާއި ސަބްސިޑީންނެވެ. ޚަރަދ  ބޮޑ ތަނ ން އިތ ރ ވާނެކަމަށް މިހާރ  ބެލެ  ވަނަ އަހަރ  2022

 ހިނގާނެކަމަށް ބަޖެޓ ކ ރި  ރ ފިޔާ  މިލިއަން 341.5 ރ މި އަހަވެ. މިގޮތ ން ފިއ ލް ސަބްސިޑީއަށް އިތ ރ ވެފައިވަނީ ފިއ ލް ސަބިސިޑީއެ 

އ ފ ލިފައި މި އަހަރ   ތެލ ގެ އަގ ޔާ ވަނީ ހިނގާފައެވެ. މިލިއަން ރ ފި 977.5މަހ ގެ ނިޔަލަށްވެސް  ޖޫން މި އަހަރ ގެ ، ވެސްނަމަ

ފިއ ލް  ގެ ނިޔަލަށްއަހަރ ހ ންނާނެކަމަށް ބެލެވިފައިވ މާއެކ  ފިއ ލް ސަބްސިޑީއަށް މިހާރ  ހިނގަމ ންދާ ގޮތަށް ޚަރަދ  ހިނގާނަމަ، 

ފިއ ލް ސަބްސިޑީއަށްކ ރާ ޚަރަދ  މިހާ ބޮޑަށް އެވެ. ބިލިއަން ރ ފިޔާއަށް އިތ ރ ވާނެކަމަށް މިހާރ  ބެލެވެ 1.9ސަބްސިޑީއަށް ކ ރާ ޚަރަދ  

އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓ  ބޭނ ންކ ރާ ހަމަމިއާއެކ  ބައިނަލްއަގ ވާމީ ބާޒާރ ގައި ތެލ ގެ އަގ  ބޮޑ ތަނ ން މަތިވެފައިވާތީއެވެ.  އިތ ރ ވެފައިވަނީ 

ކަރަންޓ  އަގ ހެޔޮކ ރ މަށް ދޭ ސަބްސިޑީވެސް ބަޖެޓަށްވ ރެ  ދާޒާކ ރެވޭތީ މިންވަރ  ފާއިތ ވި އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރ  އިތ ރ ވާނެކަމަށް މިހާރ  އަން 

 އިތ ރ ވާނެކަމަށް މިހާރ  ބެލެވެއެވެ. 

ބިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ.  1.6މީގެ އިތ ރ ން މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އާސަންދައަށް ކ ރާ ޚަރަދ ވެސް ހ ންނާނެކަމަށް މިހާރ  އަންދާޒާކ ރެވެނީ 

ނޑ  ސަބަބަކީ އާސަންދައަށްކ ރާ މިލިއަން ރ ފިޔާ ހިނގާފައިވެއެވެ.  874.6ގެ ނިޔަލަށް އާސަންދައަށް މަހ  ރ ގެ ޖޫން މި އަހަ މީގެ މައިގަ

ނޑައެޅ ންފަދަ( ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް އެޅ މަށް ރާވައިފައިވާ ފިޔަވަޅ ތައް  ތަންފީޒ ކ ރ ން ލަސްވެފައިވ މާއި )މެކްސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައިސް ކަ

 ކ ޑަނ ވ މެވެ.  ވާ މިންވަރަކަށް ޚަރަދ އެދެވިގެން  އެ ފިޔަވަޅ ތަކ ން

އި ދެން ޚަރަދ  އެންމެ ބޮޑ ވެފައިވަނީ ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ދޫކ ރާ ކެޕިޓަލްއެވެ. މިގޮތ ން މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓ ގަ

ކ ރަންޖެހިފައެވެ. މިގޮތ ން މި އަހަރ ގެ ފެބ ރ ވަރީ މަހ  ކ ންފ ންޏަކަށް މިހާރ  ވަނީ ކެޕިޓަލް ދޫދެ  ނ ވާ ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ އިހިމަނައިފަ

މި ކެޕިޓަލްގެ ގޮތ ގައި  މިފްކޯގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސ މަށް އެ ކ ންފ ންޏަށް ، މަސް ގަންނަ އަގ  މަތިކ ރ މަށް ނިންމ މާ ގ ޅިގެންމިފްކޯއިން 

ފްލެޓ ގެ މަޝްރޫއ   7000 ހ ޅ މާލޭގައި ގާއިމ ކޮށްފައިވާއަދި އެވެ. މިހާރ  އަންދާޒާކ ރެވެ  ދޫކ ރަންޖެހޭނެކަމަށްމިލިއަން ރ ފިޔާ  650 އަހަރ 

އެ މަޝްރޫއިން ލިބޭ ފައިސާގެ އަދަދ  ލޯނ  އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާގެ ، އެޗްޑީސީން ނަގައިފައިވާ ދަރަނި އަދާކ ރ މަށް ހިންގ މަށް 

މި އަހަރ   މަށްއް ހޯދައިދިނ މ ގެ ގޮތ ން އެކަހައްލެ މަށްފްލޯގެ ދަތިކަދިމާވެފައިވާ ކޭޝް އެ ކ ންފ ންޏަށް ނ ބައްދަލ ވ މ ގެ ސަބަބ ން އަދަދާ



3202 – 2025 ިފސްަކލް ސްޓްރެޓެޖީ އަްނގަިއދޭ ބަާޔން| އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ   25  

މިލިއަން ރ ފިޔާ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތ ގައި  655.8އެވެ. މިގޮތ ން މި އަހަރ ގެ މޭ މަހ ގެ ނިޔަލަށް އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ފައިވެކެޕިޓަލް ދޫކ ރަންޖެހި

ބިލިއަން ރ ފިޔާ ދޫކ ރަންޖެހޭނެކަމަށް މިހާރ   1.2 ޖ މ ލަ ށް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތ ގައި މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އެ ކ ންފ ންޏަ އަދި  ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

 ލަފާކ ރެވެއެވެ. 

ކޯއަށް ފް ސިފްކޯ ހައ ސިންގ މަޝްރޫއ ގެ މަސައްކަތް އަވަސްކ ރ މަށްޓަކައި ސި ނ ވި ނަމަވެސް، އިށް ބަޖެޓ ކޮށްފަ ހަމަމިއާއެކ  މި އަހަރަ

 މިލިއަން ރ ފިޔާ މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ދޫކ ރާނެކަމަށް މިހާރ  އަންދާޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ.  545.2ދޫކ ރ މަށް ނިންމައިފައިވާ ލޯނ ގެ 

ލޯނ ން  މީގެ އިތ ރ ން މި އަހަރ  ޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް ކ ރާ ޚަރަދ  ބަޖެޓ ކ ރި މިންވަރަށްވ ރެ އިތ ރ ވާނެކަމަށްވެސް މިހާރ  ބެލެވެއެވެ. އެއީ

މަޝްރޫއ ތަކ ގެ މަސައްކަތް މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ހަލ ވިވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ، މި އަހަރ   ހިންގާ ބޮޑެތި އ މްރާނީ ތަރައްގީގެ 

އަދި މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި  އެވެ.ތީޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް ބަޖެޓ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވ ރެ އިތ ރަށް ޚަރަދ  ހިނގާނެކަމަށް މިހާރ  ލަފާކ ރެވޭ 

ތަކެއް ޓެންޑަރކ ރެވ މާއި މަޑ ޖެހިފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫއ ތަކެއްގެ މަސައްކަތް ހިނގަން ފަށާނެކަމަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ގިނަ މަޝްރޫއ 

 ލަފާކ ރެވެއެވެ. 

 ޚަރަދ ގެ ތަފ ސީލ  ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ން ކ ރާނެކަމަށް މިހާރ  ލަފާކ ރާ 2022ގައި  1މި ކަރ ދާހ ގެ ޖަދ ވަލ  

 

ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް މިހާރ  ލަފާކ ރާ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ އިތ ރ ވެފައިވީ ނަމަވެސް، ދައ  2022

ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް ހ ންނާނެކަމަށް މިހާރ   2022، އިތ ރ ވެގެންދާނެކަމަށް މިހާރ  ބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމ ން  އެއަށްވ ރެ ބޮޑަށް

ވަނަ  2022އަދި އިންސައްތައެވެ.  16.0މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ. މިއީ ރިވައިޒްކ ރި ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން  14,782.9ބެލެވެނީ 

މިއީ ނޮމިނަލް  .މިލިއަން ރ ފިޔާއިން ޑެފިސިޓްވާނެކަމަށެވެ 11,733.5އަހަރ ގެ ރިވައިޒްކ ރި ބަޖެޓ ގެ ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް ބެލެވެނީ 

 އިންސައްތައެވެ.  12.7ނިސްބަތ ން  ޖީޑީޕީގެ

 

މީގެ ތެރެއިން މިލިއަން ރ ފިޔާ ހޯދ މަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  17,084.1ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ  ފައިނޭންސްކ ރ މަށް ޖ މ ލަ  2022

އ ތައް ހިންގ މަށެވެ. ބޭރ ގެ ލޯނ ން ހިންގާ މިލިއަން ރ ފިޔާ ހަމަޖެހިގެންދާނީ ބޭރ ގެ ލޯނ ން ހިންގާ އ މްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫ 3,621.9

ބަލާއިރ ، ފާއިތ ވި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ސަރ ކާރ ން ހިންގ މަށް ރާވައިފައިވާ ބޮޑެތި އ މްރާނީ  އ މްރާނީ މަޝްރޫއ ތައް ހިނގަމ ންދާ ގޮތަށް

މަޝްރޫއ ތަކ ގެ މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި  ވެފައިވާތީ،އެ މަޝްރޫއ ތަކ ގެ މަސައްކަތް މި އަހަރ  ހަލ ވި ،ފަށައިތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތައް ހިނގަން

 ކ ރިން އަންދާޒާކ ރިވަރަށްވ ރެ އިތ ރ ވާނެކަމަށް މިހާރ  ބެލެވެއެވެ.  ޓްލޯނ  ޑިސްބަރސްމަން 

ދަ ތަކެއްޗަށް ލޯނާއި ބޮންޑް ފަ  އެހެނިހެން  ން ނެގ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާކ ތަތް ބޭރ ގެ ފަރާލޯނ ން ހިންގާ މަޝްރޫއ ތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ ފިޔަވައި 

މިލިއަން  100މީގެ އިތ ރ ން އިތ ރ  އެވެ. ހޯދާފައިވެމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ   100ބަޖެޓ  ސަޕޯޓަށް ބަލާއިރ ، މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި 

އެކ  ބޭރ ގެ މިއާމަންޓް މެދ ވެރިކޮށް ހޯދ މ ގެ މަސައްކަތް މިހާރ  ދަނީ ކ ރަމ ންނެވެ. ލަރ  އެކި ފައިނޭންސިންގ އިންސްޓްރޫއެމެރިކާ ޑޮ

 މިލިއަން ރ ފިޔާ ހޯދޭނެއެވެ.  6,705.9ފަރާތްތަކ ން މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ޖ މ ލަ 
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މިލިއަން ރ ފިޔާ ހޯދޭނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ.  10,221.3މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކ ން ހޯދާ ފައިނޭންސިންގއަށް ބަލާއިރ ، 

ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައ ންޓ  އޮވަރޑްރާފްޓް ލިމިޓ ގައި މި އަހަރ  ބިލިއަން ރ ފިޔާގެ  4.4ދަދީފައިވާ މިގޮތ ން ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ން ހ އް

މިލިއަން ރ ފިޔާ  8,919.8 ޖ މ ލަ  އަދި ބޮންޑްފަދަ ތަކެތިން ޓްރެޜަރީ ބިލ އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ އެވެ. އަދި ނިމޭއިރ  ހިފެހެއްޓޭނެ

ރޑްރޯކޮށްފައިވާ  2021ޑިސެންބަރ   31ރޭގައި ހޯދ މަށް ރާވައިފައެވެ. މީގެ ތެ މިންވަރ ގެ ގެ ނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައ ންޓް އޮވަ

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ގެ ސަނީސައިޑް ބޮންޑްގެ  250ހަމައެހެންމެ ބިލިއަން ރ ފިޔާ ހިމެނެއެވެ.  2.5 ސެކިއ ރިޓައިޒްކޮށްފައިވާތެރެއިން 

މީގެ އިތ ރ ން  .ންސްކ ރ މަށް ވަނީ ރާވައިފައެވެތެރޭގައި ދެއްކ މަށް ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑ ން ފައިނޭ  ނ ދައްކައިވާ ބާކީ މި އަހަރ ގެ

މިލިއަން  591.5މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ފޫބެއްދ މަށް އައި.އެމް.އެޕްއިން ސްޕެޝަލް ޑްރޮވިންގ ރައިޓްސްގެ ގޮތ ގައި 

 ރ ފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

 ފައެވެ. އިންސައްތަ ވަނީ ހޯދި  73އަހަރަށް ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސިންގެ ތެރެއިން  ލަށް މިވަނަ އަހަރ ގެ މޭ މަހ ގެ ނިޔަ 2022

 

 

 

އިގ ތިސާދަށް ކ ރަމ ންދިޔަ ނޭދެވޭ އަސަރ  ކ ޑަކ ރ މަށް އެކަމ ގެ ސަބަބ ން  ،ގެ ބަލިމަޑ ކަމާއި ކ ރިމަތިލައި 19-ފާއިތ ވި ދެ އަހަރ  ކޮވިޑް 

އަދި ބަލިމަޑ ކަމ ގެ ހާލަތަށްފަހ  އިގ ތިސާދީ ހަރަކާތް  ،ބޮޑެތި ޚަރަދ ތަކެއް ކ ރަންޖެހ ނެވެ. މިއީ ރައްޔިތ ންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން

ޚަރަދ ތައް  އާ ގ ޅިގެން 19-ކޮވިޑޮ ހެން ކ ރަންޖެހ ނ  ޚަރަދ ތަކެކެވެ. އަވަހަށް އަނބ ރާ އިޔާދަވާނެކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް އެ ހާލަތ ގައި ކޮންމެ

އިގ ތިސާދީ ހަރަކާތް މަޑ ޖެހ މާއި ގ ޅިގެން ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއަށް ކ ރިމަތިވި ހީނަރ ކަމާއެކ  ބަޖެޓ  ފައިނޭންސް އިތ ރ ވެގެންދިއ މާއި، 

 ކ ރަން ބޮޑެތި އަދަދ ތަކ ން ދަރަނި ނަގަން މަޖ ބޫރ ވިއެވެ. 

ނޑ ން އަރައިގަތ މ ގެ ދަތ ރ   19-ކޮވިޑް  ވަނަ އަހަރ   2021ގެ ބަލިމަޑ ކަން ރާއްޖޭގައި ކޮންޓްރޯލްވެ، އިގ ތިސާދީ އަޑިގަ

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ގައި އިސްކަންދީފައިވާނީ  2022ފެށިގެންދިއ މާއެކ ، އެ އަހަރ  ތައްޔާރ ކ ރި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އާއި 

ރ  ހީނަރ ވެގެންދިޔަ ދައ ލަތ ގެ މާލީ ހާލަތ  ރަނގަޅ ކޮށް، ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ޔަގީންކ ރ މަށެވެ. ފާއިތ ވި ދެ އަހަ

ފިސްކަލް އައ  ހިރާސްތަކަކާ މިހާރ  ކ ރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީ، -ރަޝިއާ އަދި ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދ  ހިނގަމ ންދާ ހަނގ ރާމައާ ގ ޅިގެން މެކްރޯ

އަށް ފިސްކަލް  2025އިން  2023އަދި ދަރަނީގެ ހާލަތ  ރަނގަޅ ކ ރަން އިތ ރަށް މަސައްކަތްކ ރަން މިވަނީ ޖެހިފައެވެ. ވީމާ ފިސްކަލް 

ނޑައަޅާފައިވަނީވެސް ސަރ ކާރ ގެ މާލީ ހާލަތ  ރަނގަޅ ކޮށް، ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ  ސިޔާސަތ ގެ އިސް އަމާޒެއްގެ ގޮތ ގައި ކަ

ކ ރ މެވެ. މީގެއިތ ރ ން، ނިމިދިޔަ އަހަރ ތަކަކީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކ ރ މާއި އެތެރޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ޔަގީން 

އިތ ރ ކޮށްދޭނެ ގިނަ   ޕްރޮޑަކްޓިވް ކެޕޭސިޓީ ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ ނިޒާމަށް ބޭނ ންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްގީކ ރ ން ފަދަ ރާއްޖޭގެ 

ގެންދެވ ނ  އަހަރ ތަކަކަށް ވާތީ، މި މަޝްރޫއ ތައް ނިންމާ އެސެޓްތަކ ގެ ފައިދާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކ ރިއަށް

 އިގ ތިސާދަށް ލިބެންފަށާނެކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަކީވެސް އަމާޒެކެވެ. 
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ބ  ކަނޑައެޅ މަށް މެދ ރާސްތާއަށް މި އަމާޒ ތަކާއި ހަމައަށް ވާސިލ ވެވޭ މިންވަރ  ވަޒަންކޮށް، އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދ ތަކ ގެ ސީދާ މިސްރާ

ނޑައަޅާފައެވެ. މި އެންކަރ ތަކަކީ:  ހަތަރ  "ފިސްކަލް އެންކަރ" ވަނީ ކަ

 އިންސަތައަށްވ ރެ ތިރިކ ރ ން. 100ވަނަ އަހަރ  ނިމެންވާރިއަށް ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި )ގެރެންޓީ ނ ހިމަނާ( ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން  2025 .1

އިންސައްތައަށްވ ރެ ތިރިކޮށް، އެއަށްވ ރެ  5މަރީ ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން ވަނަ އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ޕްރައި 2023 .2

 އިތ ރ ނ ވާނެހެން މެދ ރާސްތާގައި ހިފެހެއްޓ ން.

 .ން ގައި ހިފެހެއްޓ ދަރަނި ދަށަށް ދާނެ މިސްރާބެއް އ ފެއްދ ންތެރިކަމ ގެ ނިސްބަތ ން ދައ ލަތ ގެ .3

ވަރަށް ޓް ޚަރަދ  ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ )ހިލޭއެހީ ނ ހިމަނާ( އަށްވ ރެ އިތ ރ  ނ ވާނެ މިން ވަނަ އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ރިކަރަން  2023 .4

ނޑ ގައި ހިފެހެއްޓ ން. ތިރިކޮށް،  އެ މިންގަ

މި އެންކަރތައް ކަނޑައެޅ މ ގައި ދ ނިޔެއާއި ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދީ ތަސައްވ ރަށާއި، މިހާރ ގެ ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ ހާލަތަށާއި، 

 ތާގައި އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށާއި ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކޮށް އެފިޝަންޓްކ ރ މަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒ ކ ރެވޭނެކަމަށްމެދ ރާސް

ޔަތްކޮށްފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއާއި ބޭރ ގެ މާލީ ބާޒާރ ގެ ހާލަތަށް ބަލައި، އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ޑެފިސިޓް އާބެލެވޭ މިންވަރަށް ވާނީ ރި

 ޔަތްކޮށްފައެވެ. އާފޫބައްދަން ފައިނޭންސް ހޯދޭނެކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރަށްވެސް ވާނީ ރި

ވަނަ އަހަރ  ނިމްނެވާއިރަށް ދައ ލަތ ގެ ސީދާ ދަރަނީ ޖީޑީޕީ ގެ ނިސްބަތ ން  2023ފާއިތ ވި އަހަރ  ތައްޔާރ ކ ރި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި 

ފާފައެވެ. މި އަމާޒަށް ހާސިލ ވެވޭނެކަމަށް މިހާރ  ބެލެވޭތީ، ފ ރަތަމަ ފިސްކަލް އެންކަރ އިންސައްތައަށް ތިރިކ ރ މަށް ވާނީ އަމާޒ ހި 105

ރ ގައި ވާނީ ދައ ލަތ ގެ ސީދާ ދަރަނީގެ އައ  އަމާޒެއް މެދ ރާސްތާއަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ. މީގެ އިތ ރ ން، މި އަހަރ  އައ  ފިސްކަލް އެންކަ 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  އެއްގެ ގޮތ ގައި ސަރ ކާރ ގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  އާމްދަނީއަށްވ ރެ އިތ ރ ނ ވާނެ މިންވަރަށް ތިރިކޮށް ދަމަހަށްޓަން ކަ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ތައް ފޫބައްދަން ދަރަނި ނެގ ން ނިމ މަކަށް ގެނެސް، ދަރަނި އިތ ރ ވާ ނިސްބަތް އ ފެއްދ ންތެރިކަން އިތ ރ ވަމ ންދާ 

ނޑަކަށް  19-ކޮވިޑް  ރ އެޅ މ ގެ ގޮތ ންނެވެ.ނިސްބަތަށްވ ރެ ދަށ ގައި ބެހެއްޓ މަށް އިތ ރަށް ބާ ގެ ބަލިމަޑ ކަން ކ ރިމަތިވ މ ގެ ކ ރިން ގާތްގަ

ވީމާ މި ހ ރިހާ އަހަރެއްގައިވެސް ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ބައްޓަންކ ރެވިފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއިން ހަމަޖެއްސޭގޮތަށެވެ. 

ނޑައަޅާ އަމާޒ  ހާސިލ ކ  ރަން ކ ރާ މަސައްކަތަކީ ބަލިމަޑ ކަމާ ގ ޅިގެން ކ ރިމަތިވި އިގ ތިސާދީ ކާރިސާއަށްފަހ  ފިސްކަލް އެންކަރ އިން ކަ

 ޕޮލިސީ އާންމ  ހާލަތަކަށް ގެނައ މަށް ކ ރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.

ނޑ  ސަބަބަކީ، އިގ ތިސާދ  އަދި  19-ކޮވިޑް  ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީގެ ގެ ހާލަތ ގައި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ބޮޑ ތަނ ން ދަށަށްދިއ މ ގެ މައިގަ

ދާ ބޮޑ  ބައެއް ހިއްސާކ ރަނީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާކަމ ގައިވާތީއެވެ. މި ދާއިރާއަކީ ބޭރ  ދ ނިޔޭގެ މަޝްރަހާއި އިގ ތިސާދީ ހާލަތާ ސީ

ކ ން ދައ ލަތ ގެ ގ ޅިފައިވާ ދާއިރާއެއްކަމ ން، ދ ނިޔޭގެ އިގ ތިސާދަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކ ން ނ ވަތަ އެކްސްޓަރނަލް ޝޮކް ތަ

ށް، އާމްދަނީއަށް ކ ރާ އަސަރ  ބޮޑެވެ. ވީމާ، މ ސްތަގ ބަލ ގައި ކ ރިމަތިވެދާނެ އެކްސްޓަރނަލް ޝޮކް ތަކާ ގ ޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރ ކޮ 

ގެނައ މަކީ އަމާޒެކެވެ.  ފިސްކަލް ހާލަތ  ގޯސްވެގެން ދިއ މ ގ  ފ ރ ސަތ  ކ ޑަކ ރ މަށް މެދ ރާސްތާގައި އާމްދަނީގެ ސިޔާސަތ ތަކަށް ބަދަލ ތަކެއް

 މިގޮތ ން ޓެކްސް ބޭސް ފ ޅާކ ރ މ ގެ އިތ ރ ން ޑޮމެސްޓިކް ކޮންސަމްޕްޝަން ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއަށް ކ ރާ ހިއްސާ އިތ ރ ކ ރ މަށް ބައެއް 

އ ލަތ ގެ އާމްދަނީއާ އޮންނަ ޓެކްސް ތަކ ގެ ނިޒާމ ތަކަށާއި ރޭޓ ތަކަށް ބަދަލ  ގެނެވޭނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދީ ހަރަކާތ ގެ މިންވަރާއި ދަ 

ލް ގ ޅ ން އިތ ރ ކ ރެވިއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ ފިސްކަލް ހާލަތ  އަހަރ ން އަހަރަށް ބަދަލ ވާ މިންވަރ  ނ ވަތަ ވޮލަޓިލިޓީ ކ ޑަކ ރެވި، ފިސްކަ 



3202 – 2025 ިފސްަކލް ސްޓްރެޓެޖީ އަްނގަިއދޭ ބަާޔން| އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ   28  

ވ މަކީ ސޮވްރިން ކްރެޑިޓް ފިސްކަލް ވޮލަޓިލިޓީ ދަށް -ސިޔާސަތ  ރާވާފައިވާ މަގ ން ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މެކްރޯ 

ނޑައެޅ މ ގައިވެސް ކްރެޑިޓް ޕޮޒިޓިވް އެއްގެ ގޮތ ގައި ރޭޓިންގ އޭޖެންސީތަކ ން ބަލާކަމަކަށްވާއިރ ، މި ބަދަލ ތަކ ގެ ސަބަ ބ ން ރޭޓިންގ ކަ

 މެދ ރާސްތާގައި ރާއްޖޭގެ ފިސްކަލް އަދި އިގ ތިސާދީ ހާލަތ  ރަނގަޅ ވ މަށް މަގ ފަހިކޮށްދޭނެއެވެ.

ނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓ މަށް ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މ ގެ އިތ ރ ން ޚަރަދ ތައް މެދ ރާސް  ތާގައި ފިސްކަލް ޑެފިސިޓް ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަ

ވަމ ންދާ މިންވަރ ވެސް ކޮންޓްރޯލްކ ރަންޖެހެއެވެ. މިގޮތ ން ފާއިތ ވި އަހަރ ތަކ ގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޚަރަދ ތައް، އަދި ހާއްސަކޮށް ރ އިތ 

ނީ ކަރަންޓް ޚަރަދ ތައް އިތ ރ ވަމ ންގޮސްފައިވާ ދާއިރާތަކަށް އަމާޒ ކޮށްގެން ޚަރަދ ކ ޑަކ ރ މަށް ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މ ގެ މަސައްކަތް ދަ ރި

 މެކ ރަމ ންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މިހާރ  ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެއްހަމައަކ ން ފޯރ ކޮށްދެމ ންދާ ސަބްސިޑީތައް ޓާގެޓ  ކޮށްގެން އޭގެ އެން

ށް ހައްގ ވެރިންނަށް ދެވޭނެ ނިޒާމަކަށް ބަދަލ ކ ރެވޭނެ ގޮތްތައް ދަނީ ބަލަމ ންނެވެ. އަދި ފާއިތ ވި އަހަރ ތަކ ގައި ޚަރަދ  އެންމެ ބޮޑަ

 ލް އިތ ރ ވަމ ން އަންނަ އެއް ދާއިރާކަމ ގައިވާ އާސަންދަ ނިޒާމ ގެ ތެރެއިން ހިނގާ އިސްރާފ  ކ ޑަކޮށް، ރާއްޖެ އެތެރެކ ރާ ބޭހާއި މެޑިކަ

 ކެވެ.ކޮންޒިއ މަބަލްސް ގެ އަގ ތައް ކ ޑަކ ރަން ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މަކީވެސް މެދ ރާސްތާގައި ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް ރާވާފައިވާ މ ހިންމ  ކަމެ

އެ ، ތައް އަވަހަށް ނިންމާއ ކެޕިޓަލް ޚަރަދ ތަކަށް ބަލާއިރ ، ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ މިހާރ  ހިނގަމ ންދާ މަޝްރޫ

ތައް ފެށ މ ގައި އ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކ ގެ ފައިދާ ހޯދަންފެށ މަށެވެ. އަދި ސަރ ކާރ ގެ ފައިނޭންސިންގ ގެޕް ކ ޑަކ ރ މ ގެ ގޮތ ން އައ  މަޝްރޫ

 ތަކަށެވެ. ފިސްކަލް އެންކަރތަކ ގެ އ އިސްކަންދޭނީ ހީލޭ އެހީ ނ ވަތަ ކޮންސެޝަނަލް ލޯނ  ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެހިފައިހ ރި މަޝްރޫ

ތައް މަދ ކ ރަން ރާވާފައިވީނަމަވެސް، އ އަމާޒ ތަކާ ހަމައަށް ވާސިލ ވ މަށް ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓަށް ބަރޯސާވެގެން ކ ރިއަށްގެންދާ އައ  މަޝްރޫ

 ތައް ރާވައި ކ ރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.އ ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕްގެ އ ސޫލ ން ބައެއް މަޝްރޫ

 އި މެދ ރާސްތާގެ ބަޖެޓ ން ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންވާ އާމާޒ ތަކަކީ:ވަނަ އަހަރާ 2023

  ްއަދި ފާއިތ ވި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ކ ރިމަތިވި އެހެނިހެން އެކްސްޓަރނަލް ޝޮކް ތަކ ގެ ސަބަބ ން ގޯސްވެފައިވާ ދަރަނީގެ  19-ކޮވިޑ

 .ަް ފިސްކަލް އަދި ދަރަނ ގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ޔަގ ންކުރުނ، ހާލަތ  ރަނގަޅ ކޮށް

 .ްދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އިތ ރ ކޮށް، ޑޮމެސްޓިކް ކޮންސަމްޕްޝަން އަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރ  އިތ ރ ކ ރ ނ 

 .ްނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓ ނ  ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް އެފިޝަންޓްކޮށް، ޚަރަދ ތައް އިތ ރ ވާ މިންވަރ  ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަ

  ކ ރ ން.އިގ ތިސާދ  ސިންދަފާތ ކޮށް ވިލ ންވެރިކަން އިތ ރ 

 .ްރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތްތައް ލާމަރ ކަޒ ކޮށް ސަރަހައްދީ ކ ރިއެރ މަށް މަގ ފަހިކ ރ ނ 

 .ްދައ ލަތ ން ފޯރ ކޮށްދޭ އިޖ ތިމާއީ އަދި އަސާސީ ހިދ މަތްތަކ ގެ ފެންވަރ  ރަނގަޅ ކ ރ ނ 

  ިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެން ދައ ލަތ ން ދޭ އެހީ އަދި ރައްޔިތ ންގެ ދިރިއ ޅ މ ގެ ފެންވަރ  ރަނގަޅ ކޮށް، އެންމެ ބޭނ ންޖެހިފައ

 ސަބްސިޑީތަކ ގެ ނިޒާމ ތައް އަލ ން ތަރ ތީބ ކ ރ ން.

 .ްސަރ ކާރ ގެ ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މަށް އެކަށޭނަ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައި ބަޖެޓ  ކްރެޑިބިލިޓީ ދެމެހެއްޓ ނ 

  ގެ މާލިއްޔަތަށް ހ ރި ހިރާސްތައް ކ ޑަކ ރ ން.ކާރިސާތަކާއި އެކްސްޓަރނަލް ޝޮކް ތަކ ން ދައ ލަތ 
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ގ ތިސާދީ މި ބައިގައި ހ ށަހަޅައިފައިވަނީ، މަތީގައި ދެންނެވ ނ  އަމާޒ ތައް ހާސިލ ކ ރ މަށް މެދ ރާސްތާއަށް ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ ބަޖެޓާއި އި

 އަންދާޒާތަކެވެ. 

 

ން ހަނގ ރާމަ އިރަޝިޔާ/ޔޫކްރެވަނަ އަހަރ  ފ ރަތަމަ ދެ މަހ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާ ވަރަށް ބާރަށް ކ ރިއަރަމ ން އައ މަށްފަހ ،  2022

ބިފައިވާ މައ ލޫމާތަށް ބަލާއިރ  ހަނގ ރާމައިގެ އަދި އަހަރ ގެ މިހާތަނަށް ލި .ވެއަށް ބަދަލ ތަކެއް އައެއާއި ގ ޅިގެން ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއަށް 

ގެ  19-ކޮވިޑް ސަބަބ ން ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާ އަށް އަހަރ ގެ ކ ރިއަށް އޮތް ތާނގައި ވެސް އަސަރ ކ ރާނެ ކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. 

ޔޫކްރެއިން ހަނގ ރާމައިގެ ނ އިރ ، ރަޝިޔާ/ތަކ ން އަރައިގަނެވ  ސްތަނަވަ އާއި ގ ޅިގެން އ ފެދ ނ  ނ  19-ބަލިމަޑ ކަމ ން އަރައިގަނެ، ކޮވިޑް

އަހަރ   އެއްފަދައިން މިއަހެރެކޭ  ކ ރީ ދެސަބަބ ން އަނެއްކާވެސް މިވަނީ އިތ ރ  އަންސަރޓިނިޓީތަކެއް ކ ރިމަތިވެފައެވެ. އެހެންކަމ ން 

ކަށް އަމޮޑެލްކޮށްފައިވަނީ ތިން ސިނާރިއޯ ރެޖީއަށް ވެސް ލަފާކ ރާ މެދ ރާސްތާގެ އ ފެއްދ ންތެރިކަމ ގެ މިންވަރ  އެކ ލަވާލާ ފިސްކަލް ސްޓް

 .  ބިނާކޮށެވެ

ގެ ބަލިމަޑ ކަމ ގެ ފަހ ން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރި ގައ މ ތަކ ގެ  19-ކޮވިޑްއަކީ ރަޝިޔާ އަދި ޔޫކްރެއިން 

ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި  2022ކ ރާ ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަދ  ގައ މ ން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ދެ މިގައ މެވެ. އެހެންކަމ ން  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ

އަށް ލަފާކ ރާ އަންދާޒާތައް ރާސްތާ މަދ ވ މަކީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއަށް އެކަމ ގެ ނ ރަނގަޅ  އަސަރ ކ ރާނެކަމެކެވެ. ވ މާއިއެކ ، މެދ 

ނިސްބަތް  ވާގައި ހ ރި މިންވަރަށް ރ ޖޫއަ 2021މާކެޓް  ގައި ވާނީ ރަޝިޔާ އަދި ޔޫކްރެއިންއެކ ލަވާލ މ ގައި ބޭނ ންކ ރާ ތިން ސިނާރިއޯ

 ތަފާތ ކ ރެވިފައެވެ. ހަނގ ރާމައިގެ ހާލަތ  ކ ރިއަށް ހިނގައިދާނެ ގޮތަކަށް ބަލައި އެކ ލަވާލާފައިވާ ތިން ސިނާރިއޯގައި ފަތ ރ ވެރިން 

 ޓް އި ބޭނ ން ކޮށްފައިވާނީ މޮޑަރޭ ގައި ބޭސްލައިންގެ ގޮތ ގަމިފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ ވެ. ގެންދާނެއެއިން ފެނި  5 ޒިޔާރަތްކ ރާނެ މިންވަރ  ތާވަލ 

 ކޭސް ސިނާރިއޯއެވެ. 

 
        

     1,486,772       1,625,648       1,751,186  2022 
     1,740,588       1,865,518       1,984,448  2023 
     2,009,373       2,207,913       2,392,144  2024 
     2,340,483       2,590,833       2,830,085  2025 

 މައ ލޫމާތ : މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

ދެމެދ ގެ އަދަދެއްގެ އާ  1,751,186އާއި  1,486,772ލަފާކ ރެވެނީ މިހާރ  ހަރ  ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާނެކަމަށް ވަނަ އަ 2022

ގެ ކ ރިން  19-ނ ވަތަ ބެސްޓް ކޭސް ސިނާރިއޯގައި ކޮވިޑް އެންމެ ރަނގަޅ  ހާލަތ ގައި މިހާރ  ލަފާކ ރެވޭގޮތ ގައި ފަތ ރ ވެރިންނެވެ. 
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ނެއެވެ. މިއީ ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ވަ 2022 ންއިނަގި ރެށްވ  މިންވަރަ  ރަތްކ ރި ރާއްޖެއަށް ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާ

އެހެން ގައ މ ތަކ ން ނަމަ ނ ވަތަ ރ ގެ މެދ ތެރޭގައި ރ ޖޫއަވެއްޖެރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިން މާކެޓ  ހަނގ ރާމައިގެ ކ ރިން ހ ރި މިންވަރަށް މިއަހަ

 މިންވަރ  މިހާރަށް ވ ރެ އިތ ރ ވާނަމައެވެ.  ރާޔާރަތްކ ފަތ ރ ވެރިން ޒި 

ގެ އެހެން ގިނަ ސިނާއަތްތަކަކާއި ފަތ ރ ވެރިކަމާ ގ ޅިފައިވާތީ އިގ ތިސާދ  ،ސާދ ގެ މައި ސިނާއަތަކީ ފަތ ރ ވެރިކަމަށްވެފައިތިގ  ރާއްޖޭގެ އި

މިވަގ ތ  އަންދާޒާކ ރެވޭ ވެ. ށެގެ ދާއިރާ ކ ރިއަރާ މިންވަރަ މ ކ ރިއަރާ މިންވަރ  އެންމެ ބޮޑަށް ގ ޅިފައިވަނީ ފަތ ރ ވެރިކަ އިގ ތިސާދ ރާއްޖޭގެ 

ވަނަ  2023އަދި . އިންސައްތައާ ދެމެދ ގައެވެ  16.6އިންސައްތައާއި  7.9ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ  ކ ރިއަރާނީ  ވަނަ އަހަރ  2022 ގޮތ ގައި

-9ކ ރެވެއެވެ. އަދި މެދ ރާސްތާގައި އަންދާޒާ އިކަމަށް ދެމެދ ގަ އިންސައްތައާ 10.2ސައްތަ އާއި އިން 9.3އަހަރ  އިގ ތިސާދ  ކ ރިއަރާނީ 

އެހެންނަމަވެސް، ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއަށް ކ ރިމަތިވެދާނެ އިންސައްތައާއި ދެމެދ ގައި އިގ ތިސާދ  ކ ރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ.  10

ވެހިރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދަށް ކ ރިމަތިވެދާނެ ހިރާސްތަކ ގެ މެވެ. ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއާއި ދިމ ހިންގިނަ ހިރާސްތަކަކަށް ސަމާލ ވ ން 

 މަނާފައިވާނެއެވެ. ހި ވަނަ ބައިގައި 8ރިޕޯޓ ގެ  ތަފ ސީލ  މި

 ަމނިޓަރީ އޮޯތރިޓީ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  މޯލްޑިވްސް 2025-2022މޯލްޑިވްސް ބިއ ރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްްސ،  2021-2016މައ ލޫާމތ : 

 

ނާއަތެވެ. އަދި ދ ނިޔޭގެ އިގ ތިސާދަށް އަންނަ އެކިއެކި ލޮޅ ންތަކ ގެ އަސަރ  އެންމެ ބޮޑަށްކ ރާ ސިނާއަތަކީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސި

ގެ  19-ކޮވިޑް ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތ ން ކ ރާ އަސަރ  ސީދާގޮތ ންނާއި ނ ސީދާގޮތ ން ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކ ރެއެވެ. 

އިރާއަށް އައި ގެ ސަބަބ ން ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާ 19-ކޮވިޑް ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތަށެވެ.ކޮށްފައިވަނީ ރ  އަސަ ޑަށްސަބަބ ން އެންމެ ބޮ

ގެ ހާލަތ ން އަރައިގަންނަން ފެށ މާއިއެކ  19-ވަނަ އަހަރ  ކޮވިޑް  2021ލޮޅ ން އެހެން ދާއިރާތަކަށް އައި ލޮޅ މަށްވ ރެ ބޮޑެވެ. އެހެންކަމ ން 

ރާގެ ރިކަވަރީގެ ގައި ވެސް ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއި 2022 ކ ރިއަރާފައެވެ. ހަމައެފަދައިން ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާ ވަނީ ވަރަށް ބާރަށް

ވަނަ އަހަރ   2023އަދި ވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. ލި އެހެންދާއިރާތަކަށް ވ ރެ ހަލ ވި ސަބަބ ން ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާގެ ދ ވެ 

ޓ  ފ ޅާކ ރ މަށް ވަނަ އަހަރ ގެ ފަހ ކޮޅ  ވެލާނާ އެއަރޕޯ 2023ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާގެ ދ ވެލި އެހެން ދާއިރާތަކަށްވ ރެ މަޑ ޖެހިލ މަށްފަހ ، 
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ހިނގަން ފެށ މ ން ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އެއަރޕޯޓްގެ އައ  ރަންވޭ އާއި ޓާމިނަލްތައް އެކީ  2024މިހާރ  ކ ރަމ ންދާ މަޝްރޫއ  ނިމި، 

 ވ ރެ މަތިވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. ކ ރިއެރ ން އެހެން ދާއިރާތަކަށް ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާގެ

 

            

8.3 17.8 26.0 7.8 11.5 13.4 2022 
11.5 9.3 9.4 8.5 9.8 10.5 2023 
11.8 13.9 14.7 6.7 8.0 9.2 2024 
11.7 12.2 12.8 5.2 5.8 7.3 2025 

 މައ ލޫމާތ : މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 

ވަނަ އަހަރ ގެ އޮކްޓޫބަރ   2021ތައް މިހާރ  މިވަނީ މ ރާޖައާކ ރެވިފައެވެ. ބަޖެޓަށް ތައްޔާރ ކ ރި އިގ ތިސާދީ އަންދާޒާވަނަ އަހަރ ގެ  2022

 2021އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ ގިނައިން މޮޑަރޭޓް ކޭސްގެ ޔާރ ކ ރެވިފައިވާ މަހ ގެ ނިޔަލަށް ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރި އަދަދަށް ބިނާކޮށް ތައް

އިތ ރ ން ފަތ ރ ވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކ ރާ ރޭގެ އަދަދ  އިތ ރ ވ މ ގެ ސަބަބ ން މީގެ  ން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކ ރިއެވެ.ނިމ ނ އިރ  ފަތ ރ ވެރި

ކ ރި ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަދާއި އަހަރ ގެ ކ ރީކޮޅ  ޒިޔާރަތް ފަތ ރ ވެރިންގެ ބެޑްނައިޓްސްވަނީ ކ ރިން ލަފާކ ރި ވަރަށްވ ރެ މަތިވެފައެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދީ  ގައިތިން އަހަރ  ކ ރިއަށްއޮތް  އަދި އަހަރ  މިދާޒާކ ރެވޭ ގޮތ ގައި ފަތ ރ ވެރިންގެ ބެޑްނައިޓްސްއަށް ބިނާކޮށް މިހާރ  އަން 

 ވެ.ދ ވެލި ކ ރިން އަންދާޒާކ ރި މިންވަރަށްވ ރެ މަތިވާނެއެ 

      

13.0 12.0 2220  
9.7 8.7 3202  
9.5 7.4 4202  
7.5 5.7 5202  

 މައ ލޫމާތ : މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ނޑ  ސާދީ އިގ ތި ން ކ ރިމަތިވި އަންސަރޓަނަޓީތަކާއެކ  ބަބ ގެ ސަ 19-ކޮވިޑް  އް އް ތައްޔާރ ކ ރ މަކީ އ ދަނގޫކަމެތަކ ގެ ފޯކާސްޓްތަމިންގަ

ގެ ހާލަތ  ދ ނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅ ތަކ ގައި ރަނގަޅ ވަމ ން އައިއިރ  19-. އަދި ކޮވިޑް ކަމ ގައި ބައިނަލްއަގ ވާމީ އިދާރާތަކ ން ފާހަގަކ ރެއެވެ

ބ ން އަނެއްކާވެސް މިވަނީ އިތ ރ  އަންސަރޓަނަޓީތަކެއް ކ ރިމަތިވެފައެވެ. މިއަހަރ  ކ ރީކޮޅ  ފެށި ރަޝިޔާ/ޔޫކްރެއިން ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަ

އަދި އަންސަރޓަނިޓީތައް ގިނަ ދ ވަސްވަރ ގައި އެކ ލަވާލާ އަންދާޒާތަކަށް ބޮޑަށް މ ރާޖައާކ ރ މ ގެ ފ ރ ސަތ  މިފަދަ ހިރާސްތައް ގިނަ، 

ލީ އިދާރަތަކ ން ވެސް ވަނީ އެއިދާރާތަކ ގެ ކ ރީގެ އަންދާޒާތައް ބޮޑެވެ. މިގ ތ ން ރާއްޖެއެކޭ އެއްފަދައިން ބައިނަލްއަގ ވާމީ މާ 

 މ ރާޖައާކޮށްފައެވެ.
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ތައް ވަނީ އަންދާޒާތައްޔާރ ކ ރި ވަނަ އަހަރ  ފަހ ކޮޅ   2021އިދާރާތަކ ން ވމާލީ ބައިނަލްއަގ ވާމީ  އިން ފެންނާނެ ފަދައިން  8ތާވަލ  

ނީ ރަޝިޔާ/ޔޫކްރެއިން ހަނގ ރާމަ ވަތަކ ގެ އަންދާޒާތައް ތައްޔާރ ކ ރެވިފައި އިދާރާދަށްކޮށްފައެވެ. ބައިނަލްއަގ ވާމީ ވަނަ އަހަރ   2022

ފެށިގެން އައިއިރ  ކަމަށްވެފައި ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން ރާއްޖޭގެ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއަށް ބޮޑ  އަސަރެއް ކ ރާނެކަމަށް 

ނޑ  އިދާރާތަކ ގެ ކ ރީގެ  އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމ ން މިއީ މި  އެއް ސަބަބެވެ. އެހެންނަމަވެސް،އަންދާޒާތައް ދަށްކ ރ މ ގެ މައިގަ

ރަޝިޔާ އަދި ޔޫކްރެއިން މާކެޓ ން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާ ފަތ ރ ވެރިން ދަށްވި  ހަނގ ރާމައިގެ ފަހ ން ފަތ ރ ވެރިކަން ހ ރި ގޮތަށް ބަލާއިރ  

ނޭދެވޭ އަސަރ   ރާ މިންވަރ  ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ. އެހެން ކަމ ން ހަނގ ރާމައިގެޔާރަތްކ މިންވަރަށްވ ރެ އެހެންގައ މ ތަކ ން ފަތ ރ ވެރިން ޒި

ވަނަ އަހަރ   2021. މީގެ އިތ ރ ން، ކ ރިން ހީކ ރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ވ ރެ ކ ޑައެވެމިންވަރ   ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއަށް ކ ރިރާއްޖޭގެ 

 ވެސް  މީ އިދާރާތަކ ން އަންދާޒާކ ރި މިންވަރަށްވ ރެ މަތިވ މ ން، މިކަމ ގެ ބޭސްއިފެކްޓް ލްއަގ ވާއިގ ތިސާދީ ދ ވެލި އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބައިނަ

 ވަނަ އަހަރ ގެ އަންދާޒާތަކ ގައި ހިމެނޭނެއެވެ. 2022

ފިސްކަލް  މެދ ރާސްތާގެ އިގ ތިސާދ  ކ ރިއަރާނެ މިންވަރ ކަމ ގައި ބައިނަލްއަގ ވާމީ އިދާރާތަކ ން އަންދާޒާކ ރާ މިންވަރަށްވ ރެ މި

 ޓްރެޓަޖީގައި އިގ ތިސާދ  ކ ރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކ ރާ މިންވަރ  މައްޗެވެ. މެދ ރާސްތާގެ ބައިނަލްއަގ ވާމީ އިދާރާތަކ ގެ އަންދާޒާތަކާއި ސް

ނޑ  ތަފާތަކީ މިފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގެ އަންދާޒާތަކ ގެ  ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓަޖީއަށް ތައްޔާރ ކ ރި އަންދާޒާތަކ ގައި  މައިގަ

އިގ ތިސާދ   އް ލިބި، ފަތ ރ ވެރިކަން ކ ރިއަރައި،ސަބަބ ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދަށް ސްޓްރަކްޗަރަލް ކ ރިއެރ މެއަރޕޯޓ ގެ މަޝްރޫއ ގެ އެ

ކ ރާ ބައިނަލްއަގ ވާމީ އިދާރާތަކ ން އިގ ތިސާދީ އަންދާޒާތައް ލަފާކ ރ މަށް ބޭނ ން ކ ރިއަރާ މިންވަރ  އިތ ރ ވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވޭތީއެވެ. 

ަާތައް އެކ ލަވާލ މ ގައި ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި މިއިދާރާތަކުގެ އަންދާޒ، އެހެން ނަމަވެސްއެސަމްޕްޝަންތަކ ގެ ތަފ ސީލ  ފެންނަން ނ ހ ރެއެވެ. 

 . ވެއެވެއެރ ން ހިމާނާފައިނ މިސްޓަކްޗަރަލް ކ ރި

 

                

11.0 15.0 7.6 11.0 6.1 13.2 13.0 2022 

12.0 - 10.2 12.0 8.9 12.1 9.7 2023 
- - 7.1 - 6.6 6.1 9.5 2024 
- - - - 5.6 5.4 7.5 2025 

 

 

 އިތ ރ ކ ރ މަށް  އާމްދަނީ ދައ ލަތ ގެ ހިމަނާފައިވާނީ އަންދާޒާގައި" ބޭސްލައިން " އާމްދަނީގެ ލަފާކ ރާ ލިބޭނެކަމަށް ދައ ލަތަށް މެދ ރާސްތާގައި

 ބެލެވޭ  މިހާރ  ކ ރެވޭނެކަމަށްތަންފީޒ   ތެރޭގައި އަހަރ ގެ މި ތެރެއިން ކަންކަމ ގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ފެށ މަށް ތެރޭގައި އަހަރ ގެ ވަނަ 2022



3202 – 2025 ިފސްަކލް ސްޓްރެޓެޖީ އަްނގަިއދޭ ބަާޔން| އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ   33  

ފާއިތ ވި އަހަރ ތަކ ގައި އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅި ކަންކަމ ގެ ތެރެއިން މި އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް . އެގޮތ ން ކަންތައްތަކެވެ

 ތަންފީޒ ކ ރެވިފައިވާ ކަންކަން ބޭސްލައިން އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ. 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލަތަށްފަހ ހާ ގެ 19-ކޮވިޑް ބިނާވެފައިވަނީ  ގޮތެއްގައި މައިގަނޑ  މިންވަރ  އިތ ރ ވާ ދަނީއާމް ބޭސްލައިން މެދ ރާސްތާގެ

. މައްޗަށެވެ އަންދާޒާތަކ ގެ ކ ރިއެރ ންތަކ ގެ  އަންނާނެ ދާއިރާއަށް ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ،މިންވަރަށާއި ކ ރިއަރަމ ންދާ  އަލ ން ދ ސާތިގ އި

 ދީ ސާ ތިގ އި ތެރޭގައި އަހަރ ގެ މި ،ބަލައި މިންވަރަށް ކ ރިއަރަމ ންދާ މިހާރ  ދ ސާތިގ  އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ށްފަހ ލަތަހާ  ގެ 19-ކޮވިޑް ،މިގޮތ ން

 ދ  ސާ ތިގ އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މެދ ރާސްތާގައި އަދި . އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ ވާނެކަމަށް އަރ ޖޫ ލަތަށް ހާ  ކ ރީގެ  ގެ  19-ކޮވިޑް ލަތ  ހާ

 ގޮތ ގައި  ޑިއ ޓީގެ  އިމްޕޯޓ  ޓީއާއި.އެސް.ޖީ.ޖީ ޓެކ ހާއި ނަގާ އާމްދަނީން ބިނާކޮށް މައްޗަށް މިންވަރ ގެ  ކ ރެވޭ އަންދާޒާ އަރަމ ންދާނެކަމަށް ކ ރި

 އަންދާޒާކ ރެވޭ  އަންނާނެކަމަށް  މެދ ރާސްތާގައި ތަށް އަސިނާ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ،ހަމައެހެންމެ. ބެލެވެއެވެ އިތ ރ ވާނެކަމ ގައި އާމްދަނީ  ލިބޭ

 . އަންދާޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ އިތ ރ ވެގެންދާނެކަމަށް ޓީ.އެސް.ޖީ.ޓީ ،ކ ރިއެރ ންތަކާއެކ 

 އިންސައްތަ  5.8 އާމްދަނީ ބޭސްލައިން  އަންދާޒާކ ރާ  ލިބޭނެކަމަށް ދައ ލަތަށް  އަހަރ  ވަނަ 2023 އަޅައިބަލާއިރ   އަހަރާ ވަނަ 2022

ނޑ   ބެލޭވޭ އިތ ރ ވާނެކަމަށް އާމްދަނީ  ދައ ލަތ ގެ އަހަރ  ވަނަ  2023. ބެލެވެއެވެ އިތ ރ ވާނެކަމ ގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަބަބ ތަކަކީ މައިގަ

 ޒިޔާރަތްކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތެރެއިން  ކ ރިއެރ ންތަކ ގެ އަންނަ ތަށް އަ ސިނާ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ،މަތިވެފައިވ މާއި މިންވަރ   ގެދ ވެލީ  ދީ ސާތިއިގ 

 .ންދާތީއެވެ އިތ ރ ވަމ  އަދަދ  ބެޑްނައިޓްސްގެ އަދަދާއި ފަތ ރ ވެރިންގެ

ނޑ  ސަބަބަކީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާ ތަށް އަންނާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ އަމެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ މައިގަ

 ގެ އައ  ރަންވޭ ބޭނ ންކ ރެވެން ފެށި ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓ  2023ކ ރިއެރ ންތަކެވެ. އެގޮތ ން، 

އްލެއް ގެނެވި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާ ހައެއަރޕޯޓުގައި ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ، އައ  ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިމ މާއެކ 

ތ ރ ވެރިކަމާ ސިދާ ގ ޅިފައިވާ އާމްދަނީތައް އިތ ރ ވެގެންދާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. އެއާއެކ ، ފަ މެދ ރާސްތާގައި ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަދ  

ގެ މިންވަރ  އިތ ރ ވެގެންދާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތ ރ ން، އާ ޓަރމިނަލް ހ  ކަމ ގައިވާ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއާއި ގްރީން ޓެކ 

ގެ ގޮތ ގައި ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީވެސް ކ ރާ ފަރާތްތައް ގިނަވެ، އެއަރޕޯޓ  ޓެކ ހާއި ފީރ  ވާމީ ދަތ ރ ފަތ  ގ ހ ޅ ވި، ބައިނަލްއަ 

ރ  އިތ ރ ވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. އެގޮތ ން، ޑިޕާޗަރ ޓެކ ހާއި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ، ފާއިތ ވެ ދިޔަ އަހަރ ތަކާ އަޅައިބަލާއި 

މަށް ކުރެވޭ މި އަންދާޒާތަކަކ  އެއަރޕޯޓް ދައުލަތުގެ އާމްދަނ  އިތުރުވާނެކަ، އެހެންމަނަވެސްއިތ ރ ވާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ. 

ނިންމ މ ގައި ކ ރިމަތިވާ ކޮންމެ  އ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބިނާވެފައިވާ އަންދާޒާތަކެއްކަމ ގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫއ މަޝްރޫ

ނިމ މާ ގ ޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އ އަރޕޯޓް މަޝްރޫގޮންޖެހ މެއްގެ އަސަރ  އާމްދަނީއާ ގ ޅޭ އަންދާޒާތަކަށްކ ރާނެއެވެ. މީގެ އިތ ރ ން، އެ

ތ ން އަނާޒިޔާރަތްކ ރާ ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަދ  އިތ ރ ވާ މިންވަރަށް، ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާގައި އެނދ  އިތ ރ ނ ވާނަމަ، މެދ ރާސްތާގައި މި ސި

 ކ ރާނެއެވެ. އެކަމ ގެ އަސަރ ވެސް  ދައ ލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ އާމްދަނީއަށް،

އިންސައްތައިން އަދި  9.5އަހަރ  ބޭސްލައިން އާމްދަނީ ވަނަ  2024ބަލާއިރ ، މެދ ރާސްތާގެ ބޭސްލައިން އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީއަށް 

 .އިންސައްތައިން އިތ ރ ވާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ  8.3 ބޭސްލައިން އާމްދަނީ ވަނަ އަހަރ   2025
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ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މަށް  2022ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް  ،އެއްފަދައިން  ތަކެކޭފާއިތ ވެދިޔަ އަހަރ 

އެއް ސިޔާސަތ ތައް މިވަނީ ތަންފީޒ ކ ރ ން ފަސްކ ރެވިފައެވެ. އަދި ބައެއް ތަފާތ  އެކި ސަބަބ ތަކާހ ރެ ބަ ،މަސައްކަތްކ ރެވ ނ  ނަމަވެސް

ނޑައެޅި ތާރީޚަށްވ ރެ ލަސްވެފައެވެ. އެހެންކަމ ން މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ  ،ސިޔާސަތ ތައް ތައާރަފ ކ ރ ން މިވަނީ ކ ރިން ކަ

ވަނަ އަހަރަށް ހ ށަހެޅި ބަޖެޓ ގައި ހިމަނާފައިވާ  2022މިހާރ  ލަފާކ ރެވެނީ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅި ކަންތައްތަކ ން ދައ ލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް

 ގިނަ އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ މަދ ންނެވެ. އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ ގިނަ ސިޔާސަތ ތައް، ކ ރ  މ އްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒ ކ ރ މަށް

ގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތައް ދެން އެކ ލަވައިލަމ ން ގެންދާނީ މެދ ރާސްތާއަކަށް ކަނޑައެޅޭ ގޮންޖެހ ންތަކެއް ހ ރ މާއެކ ، ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއާ 

 ސިޔާސަތަކާއެކީގައެވެ. 

 އެކަންތައްތައް  ކަންތައްތަކާއި  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އަހަރަށް  ވަނަ 2022 އިތ ރ ކ ރ މަށް  އާމްދަނީ  ދައ ލަތ ގެ  އެވަނީ  ތާވަލ ގައި  ތިރީގައިވާ

 . މިންވަރެވެ  ގޮސްފައިވާ ކ ރިއަށް

 
 

 ޓެކްސް  ނަގާ ކޮތަޅ ން ޕްލާސްޓިކް
 މަޖިލިހަށް ަރްއޔިތ ންގެ ބިލ . ގޮތ ަގއި ަބއެްއގެ ބިލ ގެ މެޭނޖްކ ރ މ ގެ ކ ނި ތަާއރަފ ކ ެރވޭނީ ޓެކްސް

 ހ ށަހެޅިަފއި 

 ނިމިަފއި  މަރ ޙަލާ ބިޑްކ ރ މ ގެ  ދޫކ ރ ން  ިބން ޓޫރިޒަމަށް

  ޓޫރިޒަމް  ެއސްޓޭޓް ރިއަލް
 ކޯޕަރޭޝަނ ން  މެޭނޖްަމންޓް ފަންޑްސް މޯލްިޑްވސް ަމސައްކަތް އެކ ަލވައިލ މ ގެ އ ސޫލ ަތއް ބެހޭ ކަމާ

  ކ ރަްއވަމ ން ގެްނދަވަނީ

 ބިން ިވއްކ ން 
 ޕްލޭނިންގ އޮފް މިނިސްްޓރީ މަަސއްކަތް ގެނައ މ ގެ ބަަދލ ތައް ޖެހޭ ނަންގެން  ާޤނޫނަށް ބެހޭ ބިމާ

 ކ ރަްއަވމ ން  ގެްނދަަވނީ އިން ިއންފްާރސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ހައ ިސންގ

ނ  ނަމަވެސް، އިގ ތިސާދީ ސިނާއަތްތައް މެދ ރާސްތާގައި ކ ރިއަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވި، ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އިތ ރ ވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވ 

ދައ ލަތ ގެ ، ބައިނަލްއަގ ވާމީ ބާޒާރ ގައި ތަކެތީގެ އަގ  އ ފ ލެމ ންދާތީއާއި ދ ނިޔޭގެ އިގ ތިސާދަށް ކ ރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރ ކަމ ގެ ސަބަބ ންނާއި

ރެވޭ މިންވަރަށްވ ރެ ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި އަނބ ރާ ދެއްކ މަށް ކ ރަންޖެހިފައިވާ ޚަރަދ ގެ ސަބަބ ން، ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އިތ ރ ވާނެކަމަށް ލަފާކ  

 ޚަރަދ ތައް ޚަރަދ  އިތ ރ ވަމ ންދާނެ މިންވަރ  މަތިވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. އެހެންކަމ ން، ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ދައ ލަތ ގެ ރިކަރަންޓް

 ކ ރަންޖެހިފައެވެ. ހަމަޖެއްސ މަށްޓަކައި، ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އާ ގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތައް މިވަނީ އިތ ރަށް ހަރ ދަނާ

ތައް މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއަށް ގެންނަން ރާވައިފައިވާ ބަދަލ ތަކ ގެ ތެރޭގައި މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ގެ އަގ ން ޓެކްސް ނަގާ ރޭޓ  

ރ ން، ޖީ.އެސް.ޓީ ވަނަ އަހަރ ން ފެށިގެން ބަދަލ ކ ރ ން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތ  2023 )ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ޖީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓ ތައް(

ޤާނޫނ   ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ގިނަ ބަދަލ ތަކެއް ހ ރިކަމަށް ފާހަގަވެފައިވާތީ، މެދ ރާސްތާގައި މިހާރ  އޮތް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނ  ރިވިއ ކޮށް،

ކްސް އަދި ޓެކްސް ނޫން ހަމައެހެން ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ އެންމެ ގިނައިން ލިބޭ ޓެ ފައެވެ. ރާވައިބަދަލ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްކ ރ މަށްވަނީ 
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އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށާއި އެ ޓެކ ހާއި ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީއެއް ނަގަމ ންދާ އިންތިޒާމ  އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކޮށް  މަސްދަރ ތަކ ން

 މ ރާޖައާކ ރ މަށް ވަނީ ރާވައިފައެވެ.  މެދ ރާސްތާގައި ސް އިތ ރ ކ ރ މަށް އެ އާމްދަނީގެ މަސްދަރ ތައްންކޮމްޕްލަޔަ

ނީ ތ ވެދިޔަ އަހަރ ތަކާ ޚިލާފަށް، މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއާ ގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތަކަށް ގެންނަ ބަދަލ ތައް ތައާރަފ ކ ރެވިގެންދާ ފާއި

އާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި މި ސިޔާސަތ ތައް )އެމް.ޓީ.އާރ.އެސް(  މީޑިއަމް ޓަރމް ރެވެނިއ  ސްޓްރެޓެޖީ ހާރ  އެކ ލަވާލަމ ންދާމި

މ ގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިނ ވާނޭހެން ސިޔާސަތ ތައް ތައާރަފ ކޮށް ތަންފީޒ ކ ރ މަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ. ތަންފީޒ ކ ރ 

ހަމައެއާއެކ ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތައް އެކ ލަވައިލާނީ، ރައްޔިތ ން ހިމެނޭހެން، ކަމާ ބެހޭ އެންމެހާ 

ވަރާކ ރެވި، ހ ރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ޚިޔާލަށް ރިއާޔަތްކ ރެވިގެންނެވެ. މިފަދަ މީޑިއަމް ޓަރމް ރެވެނިއ  ސްޓްރެޓެޖީއަކާއެކ ، ފަރާތްތަކާއެކ  މަޝް

ކ  މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއާ ގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތަކަށް އަންނާނެ ބަދަލ  ދެނެގަންނަން ފަސޭހަވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބަދަލ ތަކާއެ

ވެގެންދާނީ އެމް.ޓީ.އާރ.އެސް ތަކާއި އާންމ ންނަށް ކ ރާނެ އަސަރ  ދ ރާލާ ވަޒަންކ ރެވޭނެއެވެ. އެގޮތ ން މި އެކ ލަވައިލެވޭ ވިޔަފާރި

މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިތ ރ ކޮށް، އާމްދަނީއާ ގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތައް މިހާރަށްވ ރެ 

 މ  ފިޔަވަޅަކަށެވެ. މ ހިންގެންދާނެ ހަރ ދަނާކ ރ މަށްޓަކައ އެޅި

.އެސް.ޓީ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ މަށް ރާވާފައިވާ ސިޔާސަތ ތަކ ގެ ތެރެއިން މެދ ރާސްތާއަށް ލަފާކ ރާ އާމްދަނީގައި ހިމަނާފައިވާނީ ޖީ

އިންސައްތައަށް އަދި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  8ރޭޓ  %ޖީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  އިން ފެށިގެން 2023ޖަނަވަރީ  1 ރޭޓ ތަކަށް ގެންނަ ބަދަލ ތަކެވެ. އެގޮތ ން

 އިންސައްތައަށް ބަދަލ ކ ރ މ ން ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއަށް އަންނާނެ ބަދަލ  މި އަންދާޒާތަކ ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  16ރޭޓ  %

 ރ ވާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވޭ މިންވަރެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލ ގައި އެވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓ ތަކަށް ގެންނަ ބަދަލ ތަކ ން ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އިތ 

 )މިލިއަން ރ ފިޔާއިން( 2023 2024 2025 2026 2027
      

 ޖ މ ލަ އިތ ރ ވާ އާމްދަނީ  3,144.4 3,760.9 4,077.3 4,391.8 4,734.2

 ގައި ަނގާަނމަ އާްމދަނީ އިތ ރ ާވނެ މިްނވަރ   %8ޖީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ  974.6 1,159.9 1,225.2 1,304.5 1,409.6

 ގައި ަނގާނަމަ ާއމްދަނީ އިތ ރ ވާނެ ިމންަވރ   %16ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  2,169.8 2,601.0 2,852.1 3087.3 3,324.6

ދައ ލަތ ގެ މީޑިއަމް ޓަރމް ރެވެނިއ  ސްޓްރެޓެޖީ އެކ ލަވައިލެވ މާއެކ ، ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއާ ބެހޭ ހަރ ގެ ތެރޭގައި ވަނަ އަ 2022

 މ ން ގެންދާނީ އެ ސްޓްރެޓެޖީއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ އައ  ކަންތައް ރަކ ތަންފީޒ  ސިޔާސަތ ތައް 

ރަފ ކ ރެވޭ ކަންކަމަށެވެ. އެހެންކަމ ން، މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއާ ގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތައް އާރާލާ ރޭވިގެން ތަވެގެންދާނީ ދ  

ސިލ ވާ މިންވަރ  ހާދ ތައް ސަ ގ ގެ މަ ތަކ ގެ ސިޔާސަތ   ކ ރެވި، އަލަށް އެކ ލަވައިލެވޭއަހަރ ތަކަށްވ ރެ ރަނގަޅަށް ތަންފީޒ  ޔަ ފާއިތ ވެދި

 ވެގެންދާނެއެވެ. މިހާރަށްވ ރެ އިތ ރ  

 

ޕްރޮޖެކްޓް  މިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، 2,334.0 ވަނަ އަހަރ  ހިލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި ޖ މ ލަ 2023

މިލިއަން ރ ފިޔާ  336.3އި މިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރ  ކޭޝް ގްރާންޓްގެ ގޮތ ގަ 455.7ގްރާންޓްގެ ގޮތ ގައި 
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މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ގެ ހިލޭ އެހީ ހޯދ މ ގެ މަސައްކަތް ސަރ ކާރ ން  100ވަނަ އަހަރ ވެސް  2023 ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ.

 ކ ރ މަށް ވަނީ ރާވައިފައެވެ. 

ގެ ގޮތ ގައި ލިބޭނެކަމަށް ހިލޭ އެހީލިއަން ރ ފިޔާ މި  867.6 އަހަރަކ  އެވްރެޖްކޮށްވަނަ އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް  2027ވަނަ އަހަރ ން  2024

 އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ. 

 

ރ  ދައ ލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ ހިލޭ އެހީއާއި އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ ސިޔާސަތ ތަކ ން އާމްދަނީ އިތ ރ ވާނެ މިންވަ 

އ މ ގެ ގަމިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ. އަދި  30,792.5ދައ ލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކ ރާ އާމްދަނީ އަކީ  ވަނަ އަހަރ  2023ހިމަނައިގެން 

ދީ ދ ވެލި ކ ރިއަރަމ ންދާނެކަމަށް އަންދާކ ރެވޭ މިންވަރާއި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއާ ގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތައް އިތ ރަށް ސާތިގ އި

އިންސައްތައިން  10.1އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖްކޮށް ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ކ ރިއަށް އޮތް ފަސް  ،ހަރ ދަނާކ ރެވިގެންދިއ މާއެކ 

 އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

  
 )މިލިއަން ރ ފިޔާއިން(  2023 2024 2025

    

 އާއި ހިލޭ އެހީ  ޖ މ ލަ ާއމްދަނީ 30,792.5 32,349.7 35,032.6
    

 ބޭސްަލއިން ާއމްދަނީ  25,314.2 27,718.8 30,081.7
    

 ޓެކްސް     19,641.9 21,631.3 23,635.9

 އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީ       3,633.5 4,050.1 4,432.4

 ޓެކްސް ައދި ވިތ ހޯލްިޑންގ ޓެކްސް  ފިޓްރޮސް ޕްނަބިޒް       2,381.7 2,765.0 3,029.0

 ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް       666.1 687.6 705.7

 އިންޑިވިޖ އަލް އިންަކމް ޓެކްސް        386.8 444.3 476.1

 ޖީޖީއެސްޓީ        3,231.8 3,479.7 3,675.7

 ޓީޖީއެސްޓީ       7,213.3 7,803.0 8,556.3

 ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް       943.6 1,111.2 1,304.9

 ޓެކްސް ގްރީން        1,078.6 1,183.2 1,347.4

 ޓެކްސް ނޫން     5,672.3 6,087.5 6,445.9

 އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮްޕމަންޓް ފީ       953.0 1,122.3 1,318.0

 ޕްރޮޕަރޓީ އިންކަމް        1,569.9 1,588.2 1,682.2

 ިޑވިޑެްނޑް  އިއިންޓްރެސްޓާ       838.1 914.5 975.6
    

 ހިލޭ އެހީ 2,334.0 870.1 873.5

 މ ން ލިބޭ އާްމދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަަހޅާ އައ  ަކންކަ 3,144.4 3,760.9 4,077.3
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ށާއި މާލީ ހާލަތަދައ ލަތ ގެ އާއެކ  ބަދަލ ވެފައިވާ  19-ކޮވިޑް ކީ އަމާޒަފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގެ ޚަރަދ ގެ ސިޔާސަތ ގެ ގެ  2023-2025

މާލީ އަދި ދަރަނީގެ ހާލަތ  ރަނގަޅ ކ ރ މަށާއި، މާލީ އަދި ދަރަނީގެ  ބަދަލ ތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ދައ ލަތ ގެ  ދ ނިޔޭގެ އިގ ތިސާދަށް އަންނަ 

ހެން ޚަރަދ ތައް އްސޭނެހަމަޖެލިބޭ އާމްދަނީން ކ ރަންޖެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ތައް  ދައ ލަތ ން މަށެވެ. މިގޮތ ން ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ޔަގީންކ ރ 

އަދި ބަޖެޓ ގެ އޯވަރޯލް ޑެފިސިޓް އަހަރަކަށްވ ރެ އަހަރެއް ކ ޑަވަމ ންދާ މިސްރާބެއްގައި ބެހެއްޓ މަށް ދައ ލަތ ގެ ނެއެވެ. ބައްޓަންކޮށްފައިވާ

 މަށް އިސްކަމެއް ދީފައިވާނެއެވެ. ޚަރަދ  އިތ ރ ވަމ ންދާ މިންވަރ  ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ އިތ ރ ވާ މިންވަރަށްވ ރެ ދަށްކ ރ 

 

ބޮޑ ތަނ ން  މެދ ރާސްތާގެ ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް އިތ ރ ވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވޭ މައިގަނޑ  ސަބަބ ތަކަކީ ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ތަކެތީގެ އަގ ތައް

އް މެދ ރާސްތާގައި ކ ރަންޖެހ މާއި ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ސަރ ކާރ ގެ ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ ތަ އިތ ރ ވަމ ންދިއ މާއި

ތިރީގައި އެވަނީ މީގެ ސަބަބ ން ޚަރަދ  ބޮޑ ތަނ ން ކ ޑަކ ރ މަށް ކ ރަން ރާވައިފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒ ވެގެން ނ ދިއ މެވެ. 

 އިތ ރ ވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވޭ މައިގަނޑ  ބައިތަކެވެ. 

ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތަށް ކ ރާ ނޭދެވޭ އަސަރ   ތައް އ ފ ލެމ ންދިއ މ ގެ ސަބަބ ން ރ ގައި ތަކެތީގެ އަގ  ދ ނިޔޭގެ ބާޒާ 

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވެގެންދާނެއެވެ. ރ ޖ މ ލަ ގޮތެއްގައި އިތ   ކ ރާ ހޭދަބަޖެޓ ން މަށް ގަތ ތަކެތި ކ ޑަކ ރ މަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނަމަ، 

ފިއ ލް ހެޔޮކ ރ މަށް  ގެ އަގ ކަރަންޓ  އ ފެއްދ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ޑީސަލް  ،އިވ މ ންއި ތެލ ގެ އަގ  ބޮޑ ތަނ ން އ ފ ލިފަބައިނަލްއަގ ވާމީ ބާޒާރ ގަ

އައި.އެމް.އެފްގެ އަންދާޒާތަކ ން  މިގޮތ ންސަބްސިޑީގެ ގޮތ ގައި ދައ ލަތ ން ކ ރާ ހޭދަ ނ ހިފެއްޓޭނެ މިންވަރަކަށް އިތ ރ ވެގެންދާނެއެވެ. 

ގެ ލެވެލްއަށް އަލ ން ރ ޖޫއަވާނެކަމަކަށް  2019ރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރ ގެ ތެރޭގައިވެސް ސާފ ނ ކ ރާ ތެލ ގެ އަގ  ދައްކާގޮތ ން ކ 

ފިއ ލް ސަބްސިޑީއަށްކ ރާ  އެމެރިކާ ޑޮލަރ ގައެވެ. މި 93ވަނަ އަހަރ  ތެލ ގެ އަގ  ހ ންނާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެނީ  2023ނ ބެލެވެއެވެ. އަދި 

ކަމަށްވާ އަގ  ލީޓަރެއް ވިއްކާފެނަކަ އަދި ސްޓެލްކޯއަށް އަދި މިހާރ  އެސް.ޓީ.އޯއިން  އްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނަމަހޭދަ ކ ޑަކ ރ މަށް އެ

ބިލިއަން ރ ފިޔާ ޚަރަދ ވާނެކެމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ.  1.6 މި ސަބްސިޑީއަށް ވަނަ އަހަރ  2023، ރ ފިޔާއަށް ބަދަލެއް ނ ގެންނަނަމަ 7.60

ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭނެކަމަށް  ކޮންމެ އަހަރަކ ވެސް އިތ ރަށްބިލިއަން ރ ފިޔާއަށްވ ރެ  1 އަހަރަކ  ސަބްސިޑީއަށް މިމެދ ރާސްތާގައި އަދި 

 ބެލެވެއެވެ. 

ފިއ ލް ސަބްސިޑީއަކީ އިންޑިރެކްޓް ސަބްސިޑީއެކެވެ. މި ސަބްސިޑީގެ ބޭނ މަކީ ކަރަންޓ  ބޭނ ންކ ރާ ހ ރިހާ ކަސްޓަމަރ ންނަށް ހެޔޮ 

ފޯރ ކޮށްދީ ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ތެލ ގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކ ން ކަސްޓަމަރ ން ހިމާޔަތް ކ ރ މެވެ. އެހެން ކަމ ން  އަގެއްގައި ކަރަންޓ 

ނަށް މީގެ ފައިދާ  އާންމ  ގޭބިސީތަކާއި، ވިޔަފާރީތަކާއި، ސަރ ކާރ ގެ އިދާރާތައްވެސް ހިމެނޭހެން ކަރަންޓ  ބޭނ ންކ ރާ ހ ރިހާ ކަސްޓަމަރ ން

 . ލިބެމ ންދެއެވެ

މެދ ރާސްތާގައި އިތ ރ ވެގެންދާނެ ޚަރަދ ތަކެކެވެ. ކީވެސް ން އާސަންދައަށް ކ ރާ ޚަރަދަދައ ލަތ  :

ގެ އަގ  ހިނގާ ބޭހ  ންދައިގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑ  ޚަރަދެއްމިގޮތ ން ފާއިތ ވި އަހަރ ތަކ ގައި އާސަންދައިގެ ކަވަރޭޖް އިތ ރ ކ ރ މާއި އާސަ

 ދިމާވާ  މަތިވާން  އަގ ތައް  ބޭހ ގެ ރާއްޖޭގައި އިތ ރ ވެގެންދާތީ އާސަންދަ އިންޝ އަރަންސް ސްކީމަށް ކ ރާ ޚަރަދ  ދަނީ އިތ ރ ވަމ ންނެވެ. 
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 ސްބޭ ނ ލިބި ޑިސްކައ ންޓްސް ވޮލިއ މް މަދ ވ މ ން މިންވަރ  ބޭނ ންވާ ބޭސް ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތ ން ދ ނިޔޭގެ ތެރޭގައި ސަބަބ ތަކ ގެ 

ލާ މިފައިދާ ފައިދާ  ވިޔަފާރި މިންވަރަށް  އެކަށީގެންނ ވާ  ފަރާތްތަކ ން  ބައެއް ވިޔަފާރިކ ރާ  ބޭހ ގެ  ،ބޮޑ ވ މާއި އަގ  ލިބޭ ކ ރަން  އިމްޕޯޓް

މީގެ އިތ ރ ން އާސަންދައިގެ ޚަރަދ ތައް ހިފެހެއްޓ މަށްޓަކައި ރާވައިފައިވާ ކަންކަން . ހިމެނެއެވެ އާސަންދައަށް ޕާސް ތްރޫކ ރ ން 

އާސަންދައަށް ކ ރާ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް  ޚަރަދ  ދަނީ އިތ ރ ވަމ ންނެވެ. ތަންފީޒ ކ ރ ން ލަސްވެގެންދިއ މާއެކ ވެސް އާސަންދައަށް ކ ރާ

މަށް އެވްރެޖްކޮށް ހ ންނާނެކަމެދ ރާސްތާގައި އެޅ މަށް ރާވައިފައިވާ ފިޔަވަޅ ތައް މެދ ރާސްތާގައި ތަންފީޒ ނ ވާނަމަ، އާސަންދައަށް ކ ރާ ޚަރަދ  

 ބިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ.  1.4ބެލެވެނީ 

ދައ ލަތ ގެ އޮފީސްތަކ ގެ ތެރެއިން މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ތައާރަފ ކޮށްފައިވާ ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަން ސިޔާސަތ ގެ ދަށ ން 

ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި  2023އަދި ފައެވެ. މ ވައްޒަފ ންގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް ވަނީ ހާމަނައިޒްކ ރެވި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކ ރާތައ ލީމީ 

ޕޭ ފްރޭމްވަރކް އޮފީސްތަކ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންގެހާމަނައިޒަނ ކޮށް ބާކީ ހ ރި ދައ ލަތ ގެ އޮފީސްތަކ ގެ ތެރެއިން 

 ހާމައިނައިޒޭޝަން -ޕޭ ވަނަ އަހަރ ން ފެށިގެން ދައ ލަތ ގެ ހ ރިހާ އޮފީސްތަކަށް 2023ހާމަނައިޒްކ ރ މަށް ވަނީ ރާވައިފައެވެ. 

އިތ ރަށް މ ވައްޒަފ ންގެ މ ސާރައިގެ ޚަރަދ ގެ  ބިލިއަން ރ ފިޔާ 2.0 ދ ރާސްތާގައި އަހަރަކ ވަނަ އަހަރާއި މެ 2023ރޯލްއައ ޓ ކ ރާނަމަ، 

 ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ.  ގޮތ ގައި

ފ ޅާކ ރ މަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކ ރެވިފައެވެ. މިގޮތ ން  ދައ ލަތ ން ފޯރ ކޮށްދޭ ސިއްހީ ޚިދ މަތްތައް 

އެ ތަންތަނ ން ޓަރޝަރީ ފެންވަރ ގައި ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ،ގާއިމ ކޮށް އްލްތައްގައި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަ ސަރަހައްދެ 5ރާއްޖޭގެ 

ބެންހ ންނަ ޚިދ މަތްތައް ފ ޅާކ ރ މަށް ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވިފައެވެ. ފައެވެ. އަދި މި ނޫން އެހެން މަރ ކަޒ ތަކ ގައިވެސް ލިވަނީ ފަށައި

އިމާރަތާއި އައްޑޫ އިކ އިޓޯރިއަލް  ދަރ މަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލ ގެއަދި ފާއިތ ވި އަހަރ ތަކ ގައި ހިންގައިފައިވާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއ ތަކ ގެ ތެރެއިން 

ފަށައިފައެވެ. އެހެންވ މާއެކ  ދައ ލަތ ން ވަނީ ތަންތަނ ން ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭން  ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، އެ

ވ މ ގެ ހަމައެހެންމެ މެޑިކަލް ކޮންޒިއ މަބަލްސްގެ އަގ ވެސް އިތ ރ  މެޑިކަލް ކޮންޒިއ މަބަލްސްއަށްކ ރާ ޚަރަދ ވެސް ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ. 

 އަގ   ލިބޭ ކ ރަން އިމްޕޯޓް ނިސްބަތ ން މަދ ވ މ ން ބޭސްގައ މ ތަކާ އަޅައިބަލާއިރ   އެހެން އިތ ރ ން ރާއްޖެއިން ބޭސް ބޭނ ންވާ މިންވަރ  

ގެ  2019ގެ ހާލަތަށްފަހ ވެސް މެޑިކަލް ކޮންޒިއ މަބަލްސްއަށް ކ ރާ ޚަރަދ   19-ފާހަގަކ ރެވެއެވެ. މި ސަބަބ ތަކަށްޓަކައި ކޮވިޑް ބޮޑ ވާކަން 

ޚިދ މަތް ހޯދ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ތަކެއްޗަށް ކ ރާ ޚަރަދ  ޖ މ ލަ  އެހެންކަމ ން ބެލެވެއެވެ.ނ ން ހިނގާ މިންވަރަށް ރ ޖޫއަވާނެކަމަކަށް ރިކ 

ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނަމަ( މެޑިކަލް ކޮންޒިއ މަބަލްސްގެ ވެނީ )ގޮތެއްގައި މެދ ރާސްތާގައި ހ ންނާނެކަމަށް ބެލެ 

 ބިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ.   1.2އެވްރެޖްކޮށް 

އެއްހަމަ ކ ރ މ ންނާއި މާލެއާ  ތައްޓެރިފް ރޭޓ  ޑޮމެސްޓިކް ކެޓަގަރީގެ  އަތޮޅޮތަކ ގެ ކަރަންޓ  ސަބްސިޑީ ދެވެނީ 

ދަނީ ލޭ އާމްއަތޮޅ ތަކ ގެ ބިޒްނަސް ކެޓަގަރީގެ ޓެރިފްތައް އައްޑޫ އަދި ފ ވައްމ ލަކާ އެއްހަމަ ކ ރ މ ން، ކަރަންޓ  އ ފައްދާ ކ ންފ ނިތަކަށް ގެއް

މެ ނ ވަތަ ރެވެނިއ  ލޮސް އަށެވެ. އަތޮޅ ތަކ ގައި ކަރަންޓ  ގެ ހިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ މައި ކ ންފ ނީގެ ހައިސިއްޔަތ ން މި ސަބްސިޑީގެ އެން

ކަރަންޓ  ބޭނ ންކ ރާ މިންވަރ  ރޭވިފައިވާ ގޮތ ގައި ހ ރި އިންއެފިޝެންސީތަކާއި، މި ސަބްސިޑީ ބޮޑ  ބައެއް ހިނގަނީ ފެނަކައަށެވެ. 

އިތ ރ ވަމ ންނެވެ. މިގޮތ ން އަހަރަކ ން އަހަރަކަށް އިތ ރ ވަމ ންދާތީ، މި ސަބްސިޑީއަށްކ ރާ ޚަރަދ ވެސް ދަނީ ބާރަށް ހަރަކަށްވ ރެ އަހަރެއް އަ

މިލިއަން ރ ފިޔާ  809.3 ކަރަންޓ  ސަބްސިޑީއަށް  މެދ ރާސްތާގައި ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް ފިޔަވަޅ  ނާޅާނަމަ، އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކ  

 ގާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. ހިނ



3202 – 2025 ިފސްަކލް ސްޓްރެޓެޖީ އަްނގަިއދޭ ބަާޔން| އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ   39  

ވަނަ އަހަރ ގެ ޖ މ ލަ ބަޖެޓ  ހ ންނާނެކަމަށް  2023ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރ މަށް މެދ ރާސްތާގައި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނަމަ، 

މިލިއަން  42,464.5ވެނީ މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޖ މ ލަ ޚަރަދ  ހ ންނާނެކަމަށް ލަފާކ ރެ  45,572.6އަންދާޒާކ ރެވެނީ 

ބިލިއަން ރ ފިޔާގައި ހ ންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވޭއިރ   47,442.7ވަނަ އަހަރ   2024މީގެ އިތ ރ ން ޖ މ ލަ ބަޖެޓ  ރ ފިޔާގައެވެ. 

 މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ.  49,769.5ވަނަ އަހަރ  ބަޖެޓ  ހ ންނާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެނީ  2025

 

ވަމ ންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ފިސްކަލް ހާލަތަށް ގެ ފިސްކަލް ހާލަތަށް ހ ރި ހިރާސަތައް ދަނީ އިތ ރ  ދ ނިޔެއަށް އަންނަމ ންދާ ބަދަލ ތަކާއެކީ ރާއްޖޭ

ކ  ތިރީގައި އެވަނީ ކ ރަމ ންދާ ނޭދެވޭ އަސަރ  ކ ޑަކ ރ މަށް ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރ މަށް ފިޔަވަޅ ތަކެއް ވަނީ އަޅަންޖެހިފައެވެ. މިއާއެ

 މިންވަރ ތަކެވެ. ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް އެޅ މަށް ރާވައިފައިވާ ފިޔަވަޅ ތަކާއި އެ ފިޔަވަޅ ތަކ ން ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ ވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ 

ލިފައިވާތީ ފިއ ލް ސަބްސިޑީއަށް އ ފ ވަރަށް ބޮޑަށް ތެލ ގެ އަގ  ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ވަނަ  2022 

ކ ރާ ޚަރަދ   ފިއ ލް ސަބްސިޑީއަށް އެހެންކަމ ން ދަނީ އިތ ރ ވަމ ންނެވެ.ށް ކަކ ރާ ޚަރަދ  މި އަހަރ ވެސް ބަޖެޓ ން ހަމަނ ޖެއްސޭ މިންވަރަ

ނޑ  ދައ ލަތ ން ފިއ އެވެ. ވަނީ ރާވައިފަމި އަހަރ ގެ ތެރޭގައިވެސް ފިޔަވަޅ ތަކެއް ނެގ މަށް  ކ ޑަކ ރ މަށް ލް ސަބްސިޑީ ދެމ ންދާ މައިގަ

ކަރަންޓ   ގަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކާއެކީމަގ ސަދަކީ ރައްޔިތ ންނަށް ކަރަންޓ  އަގ ހެޔޮކޮށް ފޯރ ކޮށްދިނ ން ކަމ ގައިވީ ނަމަވެސް، ތެލ ގެ އަ

މިގޮތ ން މި ދަލ  އަންނަންޖެހެއެވެ. ކަރަންޓ  ބޭނ ންކ ރ މ ގެ ބިހޭވިއަރއަށް ބަ  ރައްޔިތ ންގެ  ތީ،ދަށްވެސް ބަދަލ  އަންނާއ ފެއްދ މ ގެ ޚަރަ 

ކަރަންޓ  އ ފައްދާ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ފިއ ލް ސަބްސިޑީއަށް ކ ރާ ޚަރަދ  ބަޖެޓ ގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސޭނެ މިންވަރަކަށް ގެނައ މަށްޓަކައި 

ނޑައަޅައިފައެވެ. ކ ރ މަށް ވަނީ ގ  މަތިވިއްކާ އަ ކ ންފ ނިތަކަށް ޑީސަލް  ފިއ ލް ސަރޗާޖ   ބިލ ން މަރ ންގެ މީގެ ސަބަބ ން ކަސްޓަކަ

ރ ފިޔާއަށްވ ރެ އިތ ރ ވާނަމަ، އިތ ރ ވާ  8މިގޮތ ން ފިއ ލް ސަރޗާޖްގެ ގޮތ ގައި ނެގޭނީ ތެޔޮ ގަންނަ އަގ   ނެއެވެ.ހިނގަން ފަށާ އަލ ން 

ޔަ ސިޔާސަތެކެވެ. ނަމަވެސް ވަނަ އަހަރ ން ފެށިގެން ތަންފީޒ ކ ރެވެމ ން ދި  2009ފިއ ލް ސަރޗާޖަކީ ލާރިއެވެ.  3ލާރިއަކ ން  10ކޮންމެ 

ރ ފިޔާއަށް ވ ރެ ދަށ ން ކަރަންޓ  އ ފައްދާ ކ ންފ ނިތަކަށް ދައ ލަތ ން ޑީސަލް ފޯރ ކޮށްފެމ ންދާތީ  8ވަނަ އަހަރ ން ފެށިގެން  2017

  ފާއިތ ވި އަހަރ ތަކ ގައި މި ސަރޗާޖެއް ނ ހިނގައެވެ. 

ފަގީރ ންނަށް މި އަސާސީ ޚިދ މަތް ލިބ މަށް ދަތިވެގެންދިއ މ ގެ ހިރާސް އެބަ އ ލް ސަބްސިޑީގެ ސިޔާސަތަށް ގެންނަ ބަދަލ ގެ ސަބަބ ން ފި

ސިޑީއެއް އޮތެވެ. މިކަން ހައްލ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން އެންމެ ފަގީރ  ފަރާތްތަކަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން ކަރަންޓ  ބިލަށް އިތ ރ ވާ ފިއ ލް ސަރޗާޖްގެ ސަބް

  ދިނ މަށް ވަނީ ރާވައިފައެވެ. 

އެހެންކަމ ން އާސަންދައިގެ ހިނގަނީ ބޭހަށެވެ.  އިންސައްތައެއް ވަރ  60ޚަރަދ ގެ އާސަންދައިގެ  

މިގޮތ ން ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް އެންމެ ބޮޑ  އިސްކަމެއް ދީފައިވާނީ ބޭހަށް ކ ރާ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރެވޭނެ ސިޔާސަތ ތަކެއް ތަންފީޒ ކ ރ މަށެވެ. 

 ޕްރޮކިއޮމަންޓް  ޕޫލްޑް  ނ ވަތަ  ގައ މެއް އެހެން  ރިކ އަމަންޓް  ކޮންޒިއ މަބަލްސްގެ މެޑިކަލް  ބޭހައި  ރާއްޖޭގެ ޓެއްގެ ދަށ ން ޕްރޮކިއޮމަން  ޕޫލްޑް

އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ މ ގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކ ރަމ ންނެވެ. ގަތ މ ގެ  އެއްކޮށްލައިގެން ރިކ އަމަންޓާ އްސަސާއެއްގެއަމ  ބައިނަލްއަގ ވާމީ ހިންގާ 

އާސަންދައަށް މީގެ އިތ ރ ން  ދާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ.ސަބަބ ން ބޭހ ގެ އަގ  ދަށްވެ އާސަންދައިން ބޭހަށް ކ ރާ ޚަރަދ  ދަށްވެގެން މީގެ

 ބޭސްލައިން އަގ  ކަނޑައެޅ މ ގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކ ރަމ ންނެވެ. ބޭހ ގެއާސަންދައިން ކަވަރކ ރާ ކ ރާ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މ ގެ ގޮތ ން 
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ނޑައެޅ މަށް ކ ރިން މަޝްވަރާ ކ ރެވ   ނ  ނަމަވެސް މިވަގ ތ  ކެޕޭސިޓީއަށް ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ހ ރިހާ ބޭހަކަށް މެކްސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައިޒް ކަ

   ރ  ސަރ ކާރ ން އިސްކަން ދެނީ އާސަންދައިގެ ބޭސްލައިން އަގ  މ ރާޖައާ ކ ރ މަށެވެ. ބަލާއި

ދައ ލަތ ގެ އޮފީސްތަކ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް ހާމަނައިޒްކޮށް އެއްކޮށް  ވަނަ އަހަރަކީ 2023 

ގައި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންނާއި ދައ ލަތ ގެ އެހެނިހެން  2023ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ރާވައިފައިވާ އަހަރެވެ. މިގޮތ ން 

ހެނިހެން ޚަރަދ ތަކަށް ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއާއި އެއެވެ. ގެ ޕޭ ހާމައިނައިޒްކ ރ މަށްރޭވިފައިވެމ ވައްޒަފ ން އޮފީސްތަކ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ

ޕޭ  ބަހާލައިގެން  ،ފިސްކަލް ޖާގަ ލިބޭ މިންވަރަކ ން ،ފެށިގެން ންވަނަ އަހަރ   2023ނީ ރާވާފައިވާ ސްޓްރެޓަޖީގައި މި  ރިއާޔަތްކޮށް 

  ވެ.ށް ގެންދިއ މަށެރިއަކ  ހާމަނައިޒޭޝަން

ނޑ  ގޮތެއްގައި މި . ދަނީ ފެނަކައަށެވެ މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި  ކަރަންޓ  އަގ ހެޔޮކ ރ މަށް ދޭ ސަބްސިޑީ  ފައިސާ މައިގަ

 އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދ ތަކ ގެ އިތ ރ ން  މި ފައިސާއިން، އެހެންމަނަވެސްބޭނ ންކ ރެވެނީ ފެނަކައިގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދ ތައް ހަމަޖެއްސ މަށެވެ. 

ކަރަންޓ  ސަބްސިޑީގެ ހަމަމިއާއެކ   ޕިޓަލް ޚަރަދ ތަކެއް ކ ރަން ފަށައިފައިވާކަން މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.ކެފެނަކައިން 

ކަރަންޓ  ސަބްސިޑީ  ނެދޭގޮތ ގައި މިހާރ  ދެމ ންދާ ފައިސާއިން ފެނަކައިގެ ޚަރަދ ތައް ހަމަނ ޖެހޭތީ މި އަހަރ ގެ ކ ރިއަށް ހ ރި މަސްތަކ ގައި 

މީގެ އިތ ރ ން ފާއިތ ވި އަހަރ ތަކ ގައި  ދޫކ ރަންޖެހިފައިވާކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ފެނަކައަށް ސްކޮށް އެޑްވާން

ފެނަކައިގެ ޚަރަދ ތަކ ގެ  ސް ފާހަގަވެއެވެ.ށް ދައްކަންޖެހޭ ޕެޔަބަލްސް ހ ރިކަންވެގައެސްޓީއޯ އިން ފެނަކައަށް ވިއްކާފައިވާ ޑީސަލްގެ އަ 

އެހެންކަމ ން މި ސްޓްރެޓަޖީގައި  ތަކެއް ވަނީ ކ ރަންޖެހިފައެވެ.ރާ އަސަރ  ކ ޑަކ ރ މަށް މަސައްކަތް ބަބ ން ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓަށް ކ ސަ

ހ އްޓ މަކާ ނ ލައި ހިމަނައިފައިވާނީ ފެނަކައިގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދ ތައް ހަމަޖެއްސ މަށާއި މިހާރ  ފަށައިފައިވާ ކެޕިޓަލް މަސައްކަތްތައް 

އަދި ފެނަކައަށް މިލިއަން ރ ފިޔާއާ ހަމައަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތ ގައި ދޫކ ރ މަށެވެ.  600.0އަހަރަކ   ރިއަށް ގެންދެވޭނޭގޮތަށް ބަލައި،ކ 

ދި . އަ ގ ނިޒާމ  މެދ ވެރިކޮށް ހޯދ މަށެވެކ ންފ ނީގެ ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކޮށްގެންނާއި ބޭންކިން ހަމަޖެއްސ މަށްޓަކައި އިތ ރަށް ބޭނ ންވާ ކޭޝްފްލޯ 

  .ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވ މަށެވެ ކ ރިއަށް ސްކަލް ހިރާސްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ފި ފެނަކައިގެ ކެޕިޓަލް އެކްސްޕޭންޝަން ޕްލޭން

ންޓްގެ ޕޫލްޑް ޕްރޮކިއޮމަދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ން ހިންގާ ހ ރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަކަށް ބޭނ ންވާ މެޑިކަލް ކޮންޒިއ މަބަލްސް  

ބޭނ ންވާ ކޮންޒިއ މަބަލްސް އެއްކޮށް އެއް ފަރާތަކ ން  މިގޮތަށްބަލްކޮށް ހޯދޭނެ އިންތިޒާމ  މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ. ދަށ ން 

 މަށް އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ.ހޯދ މ ން އިކޮނޮމީޒް އޮފް ސްކޭލް ހާސިލ ވެ މެޑިކަލް ކޮންޒިއ މަބަލްސް ގަންނަ އަގ  ކ ރިއަށްވ ރެ ދަށްކ ރެވިގެންދާނެކަ

ދ މަށް މި ކަން ކ ރެވިގެންދާނީ އާސަންދައަށް ބޭނ ންވާ ބޭހާއި މެޑިކަލް ކޮންޒިއ މަބަލްސް ހެޔޮ އަގެއްގައި ޕޫލްޑަ ޕްރޮކިއޮމަންޓް ދަށ ން ހޯ

ނެކަމަށް ރަދ  ދަށްކ ރެވިގެންދާމީގެ ސަބަބ ން މެދ ރާސްތާގައި މެޑިކަލް ކޮންޒިއ މަބަލްސްއަށް ކ ރާ ޚަ ކ ރެވޭ މަސައްކަތ ގެ ތެރެއިންނެވެ.

   ލަފާކ ރެވެއެވެ.

ފިޔަވަޅ ތަކ ގެ އިތ ރ  އެނަލިސިސްތައް ތައްޔާރ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްތައް މި ވަގ ތ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން  މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ކޮށް މި ފިޔަވަޅ ތަކާއި މި ފަދަ އެހެން ފިޔަވަޅ ތައްވެސް ދަނީ ކ ރަމ ންނެވެ. އަދި މި ކަމާ ގ ޅޭ ސިޔާސަތ  ކަރ ދާސްތަކ ގެ މައްޗަށް ބިނާ

 މެދ ރާސްތާގައި ތަންފީޒ ކ ރެވޭނެއެވެ. 

ނޑ  ބައިތަ ތިރީގައިވާ ތާވަލ ގައި އެވަނީ މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ކ ން ކ ރާ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް ފިޔަވަޅ  ޚަރަދ  ބޮޑ ވަމ ންދާ މައިގަ

 .ވަޅ ތައް ތަންފީޒ ވ މ ން ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރެވޭނެ މިންވަރެވެފިޔަ ނާޅާނަމަ ހ ންނާނެ މިންވަރާއި 
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 2025 2024 2023 )މިލިއަން ރ ފިޔާއިން (
 

   

 481.3 330.8 586.2 *ފިއ ލް ސަްބސިޑީ 
 1,280.9 1,396.9 1,589.5 ފިޔަވަޅ  ާނޅައި 

 )799.7( (1,066.1) (1,003.3) ސޭވިްނގ

 951.9 913.1 1,000.0 އާސަްނދަ 
 1,357.6 1,418.8 1,505.7 ފިޔަވަޅ  ާނޅައި 

 (505.7) (505.7) (505.7) ސޭވިްނގ

 2,000.0 1,750.0 500.0 ހާމަނަިއޒޭޝަން -ޕޭ
 2,000.0 2,000.0 2,000.0 ފިޔަވަޅ  ާނޅައި 

 - (250.0) (1,500.0) ސޭވިްނގ

 607.4 610.8 593.9 ކަރަންޓް ސަްބސިޑީ 
 876.3 807.5 744.1 ފިޔަވަޅ  ާނޅައި 

 (269.0) (196.7) (150.2) ސޭވިްނގ
 1,007.4 983.5 984.5 ކޮންޒިއ މަބަްލސް 
 1,208.8 1,180.2 1,181.4 ފިޔަވަޅ  ާނޅައި 

 (201.5) (196.7) (196.9) ސޭވިްނގ

ގސްއަކީ ސޭވިން ގ މާއެކ  ދައ ލަތ ގެ އޮފީސްތަކ ގެ ކަރަންޓ  ބިލ  ބޮޑ ވާނެތީއާއި ފިއ ލް ސަރޗާޖް ޑައިރެކްޓް ސަބްސިޑީ ދިނ މަށް ރާވައިފައިވާތީ ނެޓްފިއ ލް ސަރޗާޖް ނެ*
 .މިލިއަން ރ ފިޔާ 598.2: 2025މިލިއަން ރ ފިޔާ،  858.3: 2024، ރ ފިޔާމިލިއަން  799.9: 2023

 

 މެދ ރާސްތާގައި މިހާރ  ޚަރަދ  ހިނގަމ ންދާ ގޮތަށާއި ދ ނިޔޭގެ އިގ ތިސާދަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކާއެކ   ބޭސްލައިން ބަޖެޓަކީ މެދ ރާސްތާގެ 

 ހ ންނާނެކަމަށް ލަފާކ ރާ މިންވަރަށް ރިއާޔަތްކޮށް، މި ސްޓްރެޓަޖީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފިސްކަލް އެންކަރތަކަށް ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް 

ތައް ވާސިލ ވ މަށްޓަކައި ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް ރާވައިފައިވާ ސިޔާސަތ ތަކ ން ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ކ ޑަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އަދަދ 

އް ރ ކޮށްފައިވާ އަންދާޒާތަކެކެވެ. މި ބޭސްލައިން ބަޖެޓ ގައި ކައ ންސިލްތަކަށް ދޫކ ރާ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ އަދަދ ތަހިމަނައިގެން ތައްޔާ

 .ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ 

ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ގެ ބައިތަކަށް ބަލާއިރ  އެންމެ ބޮޑ  ޚަރަދެއް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެނީ މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި  ގެބޭސްލައިން

ދ ރާސްތާގައި ޕޭ މެ ނީބެލެވެ ށް ކަމަނެ އަންނާ ބޮޑ  އިތ ރ ވ މެއް މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ ޚަރަދަށްށެވެ. އޮފީސް ހިންގ މަށް ހިނގާ ޚަރަދަ 

 ން ދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީއަށެވެ.ދެން އެންމެ ބޮޑ  ޚަރަދެއް ހިނގާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ދައ ލަތ  ވެ.ންނެ މ ނައިޒޭޝަން ތަންފީޒ ކ ރ މަހާ

ންގސް ވިވަޅ ތަކ ން އަންނަ ސޭޔަ ފިށް އަޅާނެ މަކ ޑަކ ރ  ޚަރަދ އި ކަޓަ މަށްމިކަމަށް ކ ރާ ޚަރަދ  ބޮޑ ތަނ ން އިތ ރ ވިޔަ ނ ދީ ހިފެހެއްޓ 

ކ ރަމ ން އައި އެޗްޑީސީގެ ޓްރިބިއ ޝަންގެ ގޮތ ގައި ރިކޯޑ  ކ ރިން ކެޕިޓަލް ކޮން ބޭސްލައިން ޚަރަދ ގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.

މިފްކޯއަށް ދޭ ފައިސާ ސޯޝަލް ހައ ސިންގގެ ކ ލި ކ ޑަކ ރ މަށް ދޭ ފައިސާ އާއި މަސްވެރިން އަތ ން ގަންނަ މަހ ގެ އަގ  މަތިކ ރ މަށް 

 .ގެ ގޮތ ގައި ހިމަނާފައެވެ ލައިން ބަޖެޓ ގައި ވާނީ ސަބްސިޑީބޭސް
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ގްރާންޓްގެ ގޮތ ގައި ދޫކ ރާ ފައިސާއަކީ ދައ ލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ ބޭސްލައިން އާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށް  ކް ބޮލޮކައ ންސިލްތަކަށް 

އިންސައްތައާއި  5ލްތަކަށް ދޫކ ރެވެނީ ދައ ލަތ ގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ބޭސްލައިން އާމްދަނީގެ އަންދާޒާކ ރާ އަދަދެކެވެ. މިގޮތ ން ކައ ންސި

އިންސައްތައެވެ. ފިސްކަލް ފޯމިއ ލާއަށް  40ބިމާއި ރަށްރަށާއި ފަޅާއި ފަރ ފަދަ ތަންތަނ ން ކ ލީގެ ގޮތ ގައި ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ 

މިލިއަން ރ ފިޔާ ދެވޭނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ.  1,714.1 ޖ މ ލަގްރާންޓްގެ ގޮތ ގައި  ބްލޮކްށް ވަނަ އަހަރ  ކައ ންސިލްތަކަ  2023ބިނާކޮށް 

މެދ ރާސްތާގައި މި  ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ކ ރިއަރާ މިންވަރ ން މި އަދަދ ވެސް އިތ ރ ވެގެންދާނެއެވެ. އެހެންކަމ ން އަދި މެދ ރާސްތާގައި

 އިތ ރ ވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. އިންސައްތައިން 9.5އަދަދ  އެވްރެޖްކޮށް 

ކ ރިއަށް މީގެ އިތ ރ ން، ބޭސްލައިންގެ ގޮތ ގައި ހިމަނައިފައިވާނީ ދައ ލަތ ގެ އިދާރާތަކ ން މިހާރ  ދެމ ންދާ ޚިދ މަތްތައް މެދ ކެނޑ މެއްނެތި 

ރާސްތާގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ގެ ތެރޭގައި އަދި މެދ  . ގެންދިއ މަށާއި މަސައްކަތްތައް އެފިޝެންޓްކޮށް ރާވައިގެން ކ ރެވޭނެ މިންވަރަށެވެ

އ ލަތ ގެ ޑެފިސިޓް ދަ އިންޓްރެސްޓްއަށް ކ ރާ ހޭދަ އިތ ރ ވެފައިވަނީފައިވާނެއެވެ. އިގެ އިންޓަރެސްޓް އަދާކ ރ މަށް ބޮޑ  ޚަރަދެއް ހިމަނަދަރަނީ 

ގެ އިންޓަރެސްޓް މި ދަރަނީ  ދަދ  އިތ ރ ވެފައިވ މާއިއިފައިވާ ދަރަނީގެ އަގަން ނަ ރާތްތަކ ފަ ބޭރ ގެ  ފޫބެއްދ މަށާއި އެކި އެކި މަޝްރޫއ ތަކަށް

ނަމަވެސް އެވަރެޖ ކޮށް ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓ  ހ ރީ ވަރަށް ކޮންސެޝަނަލް  ރޭޓ ވެސް އިތ ރ ވެފައިވާތީއެވެ.

  މިންވަރެއްގައިކަން ފާހަގަ ކ ރަންޖެހެއެވެ.

ގަމ ންދާ ނހިމެދ ރާސްތާގައި ހިއްސާއަކީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް ކ ރާ ޚަރަދެވެ.  އެންމެ ބޮޑ ކެޕިޓަލް ޚަރަދ ގެ ބޭސްލައިން ބަޖެޓ ގެ 

ސަރ ކާރ ން ކ ރިއަށް ގެންދިއ މަށް ރާވައިފައިވާ ބޮޑ  ޚަރަދެއް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. މިގޮތ ން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މަޝްރޫއ ތަކަށް 

ތް މެދ ރާސްތާގައި ހަލ ވިގެންދާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ. މިގޮތ ން މެދ ރާސްތާގައި ކ ގެ މަސައްކަބޮޑެތި އ މްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތަ

މީގެ ގެ ޚަރަދ  އިތ ރ ވެގެންދާނެއެވެ. ލޯނ ން ހިންގާ ބޮޑެތި އ މްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތަކ ގެ މަސައްކަތް ހަލ ވިވެ މި މަޝްރޫއ ތަކ  

އަދި މެދ ރާސްތާގައި ބޭރ ގެ  ޓ ން ދޭންޖެހޭ ސަޕޯޓ  މެދ ރާސްތާގައިވެސް ދެމ ންދާނެއެވެ.އިތ ރ ން ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ބަޖެ

 .ފަރާތްތަކ ން ނަގައިފައިވާ ދަރަނި އަދާކ ރަންޖެހޭތީ ދަރަނި އަދާކ ރ މަށް ކ ރާ ހޭދަވެސް އިތ ރ ވެގެންދާނެއެވެ

ލިއަން ރ ފިޔާއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޖ މ ލަ ޚަރަދ ގެ ގޮތ ގައި މި 41,533.4ވަނަ އަހަރ ގެ ބޭސްލައިން ބަޖެޓ ގެ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ  2023

އިންސައްތައިން  4.7ވަނަ އަހަރ  ބޭސްލައިން ޚަރަދ   2024އަދި މިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ.  39,042.1 ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެނީ 

 ކޮށްފައިވާނެއެވެ.ނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރިއަރާ

 

އް އެކި ސަބަބ ތަކަށްޓަކައި ދައ ލަތ ގެ ބޭސްލައިން ޚަރަދ ތައް އިތ ރ ވެފައިވާތީ، މި ސްޓްރެޓަޖީގައި ހިމަނައިފައިވާ ފިސްކަލް އެންކަރތަ

އެއް ނ ވަތަ ރިކަރަންޓް ވަނަ އަހަރ  އަލަށް ފެށ މަށް މަޝްރޫއ  2023ހާސިލ ވާނެ ގޮތަށް ޚަރަދ ގެ ސިޔާސަތ ތައް ބައްޓަންކޮށްފައިވ މ ން، 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިމަނައިފައެއެއް ނ ވާނެއެވެ. 
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މިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ. މީގެ  41,533.4ވަނަ އަހަރ ގެ ދައ ލަތ ގެ ޖ މ ލަ ބަޖެޓ  އަންދާޒާއަކީ  2023މަތިގައިވާ ކަންކަމަށް ބިނާކޮށް 

ވަނަ އަހަރ  ޖ މ ލަ ބަޖެޓ   2025އާއި  2024މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ. އަދި  39,042.1ނީ ތެރެއިން ޖ މ ލަ ޚަރަދ  ހ ންނާނެކަމަށް ބެލެވެ

 މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ.  49,997.9މިލިއަން ރ ފިޔާ އަދި  43,678.7ހ ންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެނީ 

 ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. 3މެދ ރާސްތާގެ ބަޖެޓ ގެ އަންދާޒާތައް ޖަދ ވަލ  

 

     )މިލިއަން ރ ފިޔާއިން(  2023 2024 2025
 ޖ މ ލަ ަބޖެޓ  41,533.4 43,678.7 49,997.9

 ޖ މ ލަ ަޚރަދ   39,042.1 41,363.0 41,568.8
    

 ބޭސްަލއިން ަބޖެޓ  41,533.4 43,178.7 47,997.9
    

 ރިކަރަންޓް ަޚރަދ   28,458.5 29,868.6 30,360.0

 މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ ަޚރަދ  )ޕެްނޝަންާއއެކ (   12,785.3 14,123.4 14,455.7

 ތަކެއްޗާއި ިޚދ މަތަށް ކ ރާ ޚަަރރ     5,023.1 4,996.8 5,026.9

 ސަރ ކާރ ްނދޭ އެހީ، އިޝްިތރާކާއި އަދި ަސބްިސޑީޒް    5,040.1 4,562.0 4,379.3

 ކައ ންސިލަށް ދޫކ ރާ ަފއިސާ    1,714.1 1,895.4 2,056.4

 އެހެނިހެން ރިކަަރންޓް ޚަަރދ ަތއް    3,895.8 4,291.1 4,441.6

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ   13,074.9 13,310.1 17,637.9

 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންެވސްޓްމަންްޓ ޕްރޮގްާރމް    7,430.4 8,017.2 6,189.1

 ޓް އަދި ޯލން ދޫކ ރ ން ހަރ މ ދާ، އިްނވެސްޓްަމން   1,670.3 1,431.9 1,438.0

 ދަރަނި އަނބ ރާ ދެއްކ ން    2,463.6 2,300.4 8,413.8

 ކޮންޓިންޖެންސީ    1,462.0 1,526.7 1,563.2

 އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދ     48.6 33.9 33.9
    

 ނިއ  ޕޮލިސީ އިީނޝިއެިޓވްސް  - 500.0 2,000.0
 

 

ސިޔާސަތ ތަކަށް ގެންނަން ހ ށަހަޅާފައިވާ ބަދަލ ތަކާއެކ  ބޭސްލައިން އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދ ން ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ގެ  ވަނަ އަހަރ  2023

އިންސައްތައެވެ.  8.0މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ. މިއީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން  8,249.6އޯވަރޯލް ބެލެންސް ހ ންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެނީ 

 4.4މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ. މިއީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން  4,503.8މަރީ ބެލަންސް ހ ންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ އަދި ބަޖެޓ ގެ ޕްރައި

 އިންސައްތައެވެ. 
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ތަކަށް މެދ ރާސްތާގައި ބޭސްލައިން އާމްދަނީއާއި ޚަރަދ  ކ ރިއަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ މިންވަރަށް ބަލައި، އާމްދަނީއާއި ޚަރަދ ގެ ސިޔާސަތ 

އަހަރަކަށް ވ ރެ އަހަރެއް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތ ން  ،ހ ށަހަޅައިފައިވާ ބަދަލ ތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  ޑެސިޓް ގެނައ މަށް

 2027ކ ޑަކ ރެވި ޖީޑީޕީ ގެ ނިސަބަތ ން އަހަރަކަށް ވ ރެ އަހަރެއް ޑެފިސިޓްވެސް  މަމިފަދައިން ޕްރައިމަރީ. ހަދަށްކ ރެވޭނެކަމަށްފެނެއެވެ

  ލ ވެވޭނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ.ސަރޕްލަސްއަކާ ހަމައަށް ވާސި ށް ޕްރައިމަރީގެ ނިޔަލަ

 

 

ގެން، މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި އާމްދަނީ އިތ ރ ކޮށް ޚަރަދ ތައް އިތ ރ ވަމ ންދާ މިންވަރ  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް އަޅާ ފިޔަވަޅ ތަކާ ގ ޅި

ޓް އިތ ރ ވަމ ންދާ ނިސްބަތް ހ ންނާނީ ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ އިތ ރ ވާ ނިސްބަތަށްވ ރެ ދަށ ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އަދި ސަރ ކާރ ގެ އިންޓްރެސް 

ނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓ މ ގެ ގޮތ ން ނި ނެގ މ ގައި އިސްކަންދޭނީ ކޮންސެޝަނަލް ދަރަ ، ޚަރަދ  އިތ ރ ވަމ ންދާ މިންވަރ  ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަ

 ބަޖެޓ  ފައިނޭންސިންގ އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ލޯނ ތަކަށެވެ.

މިލިއަން ރ ފިޔާ ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް  11,721.6ވަނަ އަހަރ  ޖ މްލަ ފައިނޭންސިންގ ގެ ގޮތ ގައި  2023މެދ ރާސްތާއަށް ބަލާއިރ ، 

ވަނަ އަހަރަކީ މި ހިނގާ އަހަރ   2025މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ. އަދި  12,466.5ނީ ވަނަ އަހަރ  މި އަދަދ  ހ ންނާ  2024ބެލެވޭއިރ ، 

މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރ ގެ ލޯނ  އަނބ ރާ ދައްކައި، އިންޑިއާގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ  100.0ބޭރ ގެ ފަރާތަކ ން ނަގާފައިވާ 

 މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 16,298.5ނ ންވާ މިންވަރ  ރީޕޭމަންޓް ފަށާ އަހަރ ކަމ ން، އެ އަހަރ  ފައިނޭންސިންގ ބޭ

ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މެދ ރާސްތާގައިވެސް ބޭރ ގެ ކޮންސެޝަނަލް ލޯނ ން ފައިނޭންސް ކޮށްގެން ކ ރިއަށްގެންދާ ބޮޑެތި އ މްރާނީ  2022

ނެކަމަށް ބެލެވޭތީ، ޕްރޮޖްކްޓް ލޯނ ތަކ ގެ ޑިސްބާސްމަންޓްތައް އިތ ރ ވާނެއެވެ. ތަކ ގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކ ރިއަށްދާއ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫ

ނަމަވެސް މިއީ ދަށް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓ ތަކ ގައި ލިބިފައިވާ ލޯނ  ފައިނޭންސިންގ ކަމަށްވާތީ މިއާ ގ ޅިގެން ދައ ލަތ ގެ އިންޓްރެސްޓް 

މިހާރ ވެސް ހަމަޖެހިފައިހ ރި ފައިނޭންސިންގ ކަމ ން، މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  ޚަރަދ  މާ ބޮޑ ތަން އިތ ރ ވެގެންނެއް ނ ދާނެއެވެ. އަދި މިއީ

 ކ ރާ ޚަރަދ  އަވަހަށް ހިނގ މަކ ން ދައ ލަތ ގެ ފައިނޭންސިންގ ހޯދ މަށް ހ ރި ހިރާސްތައް އިތ ރ ވެގެންނެއްވެސް ނ ދާނެއެވެ.
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ތައް މަތިކ ރަން ފަށާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅ ގައި ބައިނަލްއަގ ވާމީ ކ ރިއަރާފައިވާ ގައ މ ތަކ ގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކްތަކ ން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް

 2024މާލީ ބާޒާރ ން ބޮންޑ  ނ ވަތަ ސ ކޫކ ގެ ގޮތ ގައި ފައިނޭންސިންގ ހޯދ މ ގެ ޚަރަދ  ބޮޑ ވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ، މިހާރ  ރާވާފައިވަނީ 

ރިޓީއެއް އިޝޫ ނ ކ ރ މަށެވެ. ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބައިނަލްއަގ ވާމީ ވަނަ އަހަރ  ނިމެންދެން ބޭރ ގެ މާލީ ބާޒާރަށް ސަރ ކާރ ން އިތ ރ  ސެކިއ 

މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރ ގެ ބޮންޑެއް ނ ވަތަ ސ ކޫކެއް  200.0ވަނަ އަހަރ   2025ބާޒާރ ން ފައިނޭންސް ހޯދަން ރާވާފައިވަނީ 

ރ  ރާވާފައިވަނީ މެދ ރާސްތާގައި ބައިލެޓަރަލް ނ ވަތަ އިޝޫކޮށްގެންނެވެ. ބޭރ ގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓ ން ފައިނޭންސް ހޯދ މ ގެ ބަދަލ ގައި މިހާ

ކ  މަލްޓިލެޓަރަލް ފަރާތްތަކ ން ކޮންސެޝަނަލް ލޯނ ގެ ގޮތ ގައި ފައިނޭންސް ހޯދ މަށެވެ. މިގޮތ ން، ކ ރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރ ވެސް އަހަރަ 

 ހޯދ މަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރ  ކޮންސެޝަނަލް ފޮރިން ފައިނޭންސިންގ ގެ ގޮތ ގައި  100.0

ގައި ހިމަނާފައިވާގޮތަށް ކޮންމެ  14ރާއްޖޭގެ ބާޒާރ ން މެދ ރާސްތާގައި ފައިނޭންސިންގ ހޯދަން ރާވާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރ ، ތާވަލ  

ބޮންޑ  -އި ޓީ ބިލާ-ވަނަ އަހަރ  ޓީ 2023ބޮންޑ  އިޝޫކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތ ން -ބިލް އަދި ޓީ -އަހަރަކ ވެސް ޓީ 

މިލިއަން ރ ފިޔާ  5,313.2ވަނަ އަހަރ ވެސް  2024މިލިއަން ރ ފިޔާ ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކ ރެވޭއިރ ،  10,181.8އިޝޫކޮށްގެން 

ތީ، ވަނަ އަހަރ  ޖ މްލަ ފައިނޭންސިންގ ބޭނ ންވާނެ މިންވަރ ވެސް އިތ ރ ވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ 2025ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި 

 ބިލިއަން ރ ފިޔާ ހޯދަން ވަނީ ރާވާފައެވެ. 7,298.2ބޮންޑ  އިޝޫކޮށްގެން -ބިލާއި ޓީ -އެ އަހަރ  ޓީ 

ވަނަ  2023ރައިވަޓައިޒް ކޮށްގެން މި އަހަރާއި ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ގައި ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ބައެއް ކ ންފ ނިތައް ޕް 2022

މަނާފައިވީނަމަވެސް، މިކަންވަނީ ލަސްކ ރެވިފައެވެ. މިހާރ  ރާވާފައިވަނީ ޕްރައިވަޓައިޒް ކޮށްގެން މިލިއަން ރ ފިޔާ ހޯދަން ހި 771.0އަހަރ  

އަދި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ސްޓްރެޓެޖީ އެކ ލަވާލ މ ގެ  މިލިއަން ރ ފިޔާ ހޯދ މަށެވެ. 771.0ވަނަ އަހަރ  އަހަރަކ   2025އަދި  2024

 ވެ.މަސައްކަތް ހ އްޓާނ ލާ ކ ރިއަށް ގެންދިއ މަށެ

ވަނަ މާއްދާގެ  32ގެ ބަލިމަޑ ކަމާއެކ  ކ ރިމަތިވި އިގ ތިސާދީ ކާރިސާއާ ގ ޅިގެން ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫނ ގެ  19-ކޮވިޑް 

ވަނަ އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ން އިސްތިސްނާކ ރައްވާފައެވެ. މި  2023)ހ(، )ރ( އަދި )ބ( އަށް އަމަލ ކ ރ ން ވަނީ 

ރޑްރޯ ކޮށް އި ވަނަ އަހަރަށް ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސިންގ އަދި  2023އަދި  2022ސްތިސްނާގެ ދަށ ން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައ ންޓް އޯވަ

 ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސ މަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. 

 

     
 )މިލިއަން ރ ފިޔާއިން(  2022 2023 2024 2025

    
  

16,298.5 12,466.5 11,721.6 17,084.1 

 ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް    14,782.9 8,249.6 9,013.2 6,536.2

 ލޯނ  އަނބ ރާ ެދއްކ ން     3,005.5 2,463.6 2,300.4 8,413.8

 ފަންޑަށް ޓްރާންސްަފރ ކ ރާ ސޮވްރިން ިޑވެލޮޕްމަންޓް     809.4 980.7 1,137.6 1,333.2

 ޕެންޑިންގ ޕޭމަންޓްތައް     (1,585.3) - - -

 އެހެނިހެން     71.8 27.7 15.3 15.3
     



3202 – 2025 ިފސްަކލް ސްޓްރެޓެޖީ އަްނގަިއދޭ ބަާޔން| އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ   46  

     
 )މިލިއަން ރ ފިޔާއިން(  2022 2023 2024 2025

    
  

16,298.5 12,466.5 11,721.6 17,084.1 

 ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކ ން ލޯނ ގެ ގޮތ ަގިއ ލިބޭ    3,621.9 4,287.5 4,730.8 3,488.6

 ލޯނ  އްާޗއިބޭރ ގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ޮބންޑ  ފަދަ ތަކެ    3,084.0 - - 3,084.0

 މަލްޓިލެޓަރަލް/ބައިލެޓަރަލް ބަޖެޓ  ސަޕޯޓ     - 1,542.0 1,542.0 1,542.0

 ސެކިއ ރިޓީ ައދި ލޯނ ަފދަ ތަކެތިކް ޑޮމެސްޓި    8,919.8 10,181.8 5,313.2 7,298.2

 ންނަ ބަދަލ  ޕީބީއޭ އަށް އަ    710.0 (4,400.0) - -

 ޕްރައިވަޓަިއޒް ކޮށްގެން ލިބޭ     - - 771.0 771.0

 އެހެނިހެން     748.4 110.3 109.6 114.7

 

ވާ މިންވަރަށްވ ރެ ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ ހ ށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ އޯވަރޯލް ޑެފިސިޓް ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ، ދަރަނި އިތ ރ  

އިންސައްތައިގައި ހ ރި  117.8ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ   2021ކ ރިއަރާ މިންވަރ  އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިއާއެކ  

ނޑ   ސައްތައިގައެވެ. އިން 105.6ވަނަ އަހަރ  ނިމޭއިރ  ހ ންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ  2025އ ފެއްދ ންތެރިކަމ ގެ ނިސްބަތ ން ދަރަނީގެ މިންގަ

 ވެ.އެދައ ލަތ ގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާނ ގައި ދައ ލަތ ން ދަރަނި ނަގައި މެނޭޖްކ ރ މ ގެ ސިޔާސަތ ތައް ތަފްސީލްކޮށްފައިވާނެ
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ނޑ ގައި  2023  ހިފެހެއްޓ ން.ވަނަ އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  އާމްދަނީއަށްވ ރެ އިތ ރ  ނ ވާނެ މިންވަރަށް ތިިރކޮްށ، ދ ރ ރާސްތާގައި އެ މިންގަ

 
 .ތިރިކ ރ ން  އިންސައްތައަށް 5 ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީގެ  ޑެފިސިޓް ބަޖެޓ  ޕްރައިމަރީ ނިޔަލަށް ގެ 2023 
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 ގައި ހިފެހެއްޓ ން.އްމިސްރާބެ ދަށަށްދާނެ ދަރަނިނިސްބަތ ން  ޖީޑީޕީގެ
 100ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން  ދަރަނި ސީދާ ދައ ލަތ ގެ  ގެ ނިޔަލަށް 2025

 އިންސަތައަށްވ ރެ ތިިރކ ރ ން.

  
 

 

، ކަށާއިބައެއް ހާލަތްތަކަ  ބަދަލ ވެދާނެއާމްދަނީ އަދި ޚަރަދ  އިގ ތިސާދާއި،  ހިލާފަށް އިވާނީ އަންދާޒާކޮށްފައިވާގޮތާ ބައިގައި އަލިއަޅ ވާލައިފަ މި

އި ށެވެ. މި އެނަލިސިސްގައި ބޭސްލައިންގެ ގޮތ ގަކ ރާނެ އަސަރަ ފައިނޭންސިންގއަށް ަާއި އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓ

 ބަލައިފައިވާނީ މަތީގައި ހ ށަހަޅާފައިވާ އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދ ގެ އަންދާޒާތަކެވެ. 

އަންދާޒާތަކަށް އަތ ވެދާނެ  ގެ އާމްދަނީ  އަދި ރަދ ޚަ ،އިމި އެނަލިސިސްގައި ތިން ބަޔަކަށް އަލިއަޅ ވާލާފައިވާނެއެވެ. އެއީ ފަތ ރ ވެރިކަމާ

ކަމަށް ބަލާފައިވާ ބައިގެ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ގެ ސިނާރިއޯގައި ބަދަލ  އަންނާނެ  އެ ފައިވާނީ ބަދަލ ތަކަށެވެ. ކޮންމެ ސިނާރިއޯއެއްގައި ބަލާ 

 ކ ރާނެ އަސަރަށެވެ. ފައިނޭންސިންގއަދި  ޑެފިސިޓް

 
    

 1ސިނާރިއޯ  ބެޑްނައިޓްސް  ޒިޔާރަތްކ ރާ އަދަދ  އަދި ފަތ ރ ވެރިން
 2ސިނާރިއޯ  ކ ޑަކ ރ މަށް އަޅާފިޔަވަޅ ތައް  ޚަރަދ 

 3ސިނާރިއޯ  ނިއ  ރެވެނިއ  މެޝަރސް 

 

އ ލަތ ގެ އާމްދަނީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރ ކ ރާ ނ ސީދާ ގޮތ ން ދަ ނާއިސިދާ ގޮތ ން އަދަދާއި ބެޑްނައިޓްސްއަކީފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ 

ކަމެކެވެ. އެހެންކަމ ން ބޭސްލައިން އަންދާޒާކ ރ މަށް ލަފާކ ރި އަދަދަށްވ ރެ ގިނައިން ނ ވަތަ މަދ ން ރާއްޖެއަށް ފަތ ރ ވެރިން 

 ންވެއެވެ. ޒިޔާރަތްކޮށްފިނަމަ ބޭސްލައިން އާމްދަނީއަށްވ ރެ އާމްދަނީ ގިނަވ ން ނ ވަތަ މަދ ވ ން އެކަށީގެ
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 ބޭސްލައިން ކޭސްގެ އިތ ރ ން ބެސްޓް ކޭސް އަދި ވަރސްޓް ކޭސްގައި ބަލާފައިވާނީއަދަދާއި ބެޑްނައިޓްސްގެ ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާނެ 

 ގެ ސަބަބ ން ސީދާ އަސަރ ކ ރާނެ ދާއި ބެޑްނައިޓްސް . ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަށެވެދ ރާސްތާގެ އިގ ތިސާދީ އަންދާޒާގެ ސިނާރިއޯތަކަ މެ

އަދި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީއެވެ. އަދި ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއަކީ  ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްއާމްދަނީތަކަކީ ޓީޖީއެސްޓީ، ގްރީން ޓެކްސް، 

ބ ން ކ ރިއަރާ މިންވަރަށް ބިނާވާ އާމްދަނީތަކަށް ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސަބަ ތިސާދ މ  ސިނާއަތްކަމަށްވ މާއެކ ، އިގ  މ ހިންގެ އެންމެ ތިސާދ  އިގ 

 ވެ. މި ތަކެ އަދި ޕްރޮޕަޓީ ޓެކްސް  ނަސްޒްބި ޓީ އަދި ނ ސީދާކޮށް އަސަރ ކ ރާނެއެވެ. ނ ސީދާކޮށް އަސަރ ކ ރާނެ އާމްދަނީތަކަކީ ޖީޖީއެސް

 އެހެންކަމ ން  އެވެ.އިންސައްތަ ހިއްސާކ ރެ 50ވަނަ އަހަރ  ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކ ރާ ބޭސްލައިން އާމްދަނީގެ  2022 އާމްދަނީގެ ބާވަތްތަކ ން

ލަ އާމްދަނީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކީ ޖ މ  އި ބެޑްނައިޓްސްއަށްފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ އަދަދަށާ

 ވެ.އަސަރ ކ ރާނެ ކަމެކެ 

ޓް ކޭސް( އަދި އިތ ރ ވ މ ން )ބެސް ދި ބެޑްނައިޓްސްވާނީ ބޭސްލައިންއަށްވ ރެ ފަތ ރ ވެރިން އަ އިސިނާރިއޯގައި ބަލާލައިފަ މި

 އަދި ބަޖެޓ   އާއި ހިލޭ އެހީއާމްދަނީ ގެ  2023 ،ދަށްވ މ ން )ވަރސްޓް ކޭސް(އަދި ބެޑްނައިޓްސް ބޭސްލައިންއަށްވ ރެ ފަތ ރ ވެރިން 

ޑްނައިޓްސްގެ އަދި ބެ އަދަދ  ންގެ ބެލެންސްއަށް އަތ ވެދާނެ ބަދަލ ތަކަށެވެ. އަދި ޚަރަދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނ ގެނެސް، ހަމައެކަނި ފަތ ރ ވެރި

  ވެ. ފެނިގެންދާނެއެ އިން  16 ބެލެންސްއަށް އަންނާނެ ބަދަލ  ތާވަލ  ޓ އަދި ބަޖެ އާއި ހިލޭ އެހީމިންވަރަށް އަންނާނެ ބަދަލަށް ބިނާކޮށް އާމްދަނީ

 
    

 ފަތ ރ ެވރިްނގެ ައދަދ   1,865,518 1,984,448 1,740588
 އެްވރެޖްކޮށް ޭހދަކ ރާ ދ ަވސް  6.7 6.8 6.7

 ބެޑްަނއިޓްސް  12,518,543 13,409,091 11,674,524
  

 
  

 *ޓީޖީއެސްޓީ 9,383.1 10,084.5 8,696.4

 ގްރީން ޓެކްސް  1,078.6 1,159.7 999.0

 ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް  943.6 1,006.7 875.2

 އެައރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ފީ 953.0 1,016.7 884.0

 *ޖީީޖއެސްޓީ 4,206.4 4,430.5 4,204.9

 ަނސް ައދި ޕްރޮޕަޓީ ޓެކްސްޒްބި 3,444.4 3,470.1 3,413.3
    

 ލަ މ ޖ  20,009.1 21,168.2 19,072.8
     

 އާއި ހިލޭ އެހީ އާްމދަނީ  30,792.5 31,951.6 29,856.3

 ޚަަރދ   39,042.1 39,042.1 39,042.1

 ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް  8,249.6- 7,090.5- 9,185.9-

 ދަރަނި )ީޖޑީޕީގެ %( 103.0 97.5 109.8

 ފައިނޭްނސިްނގ ގެޕް  0.0 1,159.1- 936.2

 .މަތިކ ރ މ ން އިތ ރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ހިމެނޭއަށް  8އަށް އަދި ޖީޖީއެސްޓީ % 16ޓީޖީއެސްޓީ % އަންދާޒާތަކ ގައި އަދި ޖީޖީއެސްޓީގެ *ޓީޖީއެސްޓީ 
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ގައި ރ މ ގެ ފިޔަވަޅ ތައް މ ޅި އަހަރ ގެ ތެރޭ ރަދ  ކ ޑަކ ނީ ޚަވާ ށްފައިބޭސްލައިންގައި ޚަރަދ  ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކޮ އަހަރ ގެ ނަވަ 2023

ލަސްވ މަކީ ތަންފީޒ ކ ރ ން ހ ށަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް  ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށްނަމަވެސް  ބަލައިގެންނެވެ. ކަމަށްތަންފީޒ ކ ރެވޭނެ 

ޚަރަދ  މިގޮތ ން މިސިނާރިއޯގައި ބަލާފައިވާނީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އަދި ބައެއް ކަންތައްތައް ތަންފީޒ ނ ވ މަކީ ވެސް އަކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. 

ން ތަންފީޒ ކ ރަ  ކ ރަން ފަށާނަމަ އަދި ޖޫން މަހ  މަހ ގައި ތަންފީޒ  ވަނަ އަހަރ ގެ މާރިޗ   2023އްތައް ހ ށަހަޅާފައިވާ ކަންތަ ކ ޑަކ ރ މަށް

  .ވެ ނެ އަސަރަށެކ ރާ ފައިނޭންސިންގއަށް ޑެފިސިޓް އަދި އި،ފަށާނަމަ ޖ މ ލަ ޚަރަދާ

    )މިލިއަން ރުފިޔާއިން( 
 އާއި ހިލޭ އެހީ އާްމދަނީ  30,792.5 30,792.5 30,792.5

 ޚަަރދ   39,042.1 39,897.7 40,753.3

 ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް ހ ށަަހޅާަފއިވާ ކަްނތައްތަކ ން ލިބޭ ޭސވިްނގ  3,422.4 2,566.8 1,711.2
    

 ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް  8,249.6- 9,105.2- 9,960.8-

 ފައިނޭްނސިްނގ ގެޕް  - 855.6 1,711.2

 

މިލިއަން ރ ފިޔާއަކީ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް  3,144.4ގެ ތެރެއިން އާއި ހިލޭ އެހީ ށް އަންދާޒާކ ރާ އާމްދަނީވަނަ އަހަރ  ލިބޭނެކަމަ 2023

އިތ ރަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ  މަތިކ ރ މ ން ތައްީޖއެސްޓީ ރޭޓ   އިން ފެށިގެން  2023ޖަނަވަރީ  1 ،ކަންކަމ ގެ ތެރެއިންހ ށަހަޅާ އައ  

އް މަސައްކަތްތައިދާރީ  އި،ހާލަތާ ތިސާދީގައ މ ގެ އިގ  ގައި އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ ކަންކަން،ކ ހަރ ތަ އަ ވި ތ އިފާއާމްދަނީއެވެ. 

އާމްދަނީ  ގައިބަޖެޓ   .ފައިނ ވެއެވެވި ތަށް ތަންފީޒ ކ ރެގޮއަންދާޒާކ ރާ  މަސައްކަތް ނ ހިނގ މ ގެ ސަބަބ ން ށް ރޭވިފައިވާ ގޮތަ ،ސްވ މާއިލަ

މި ކަންކަމ ން ވަރަށް މިން އަންދާޒާކ ރާ އެ އަހަރ  ލިބޭނެކަމަށް  ނަމަވާ ސްލަ ންތަންފީޒ ކ ރ  ށަހަޅާ އައ  ކަންކަން އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ 

 އަދި  މަސްދ ވަސް 3 ންޖީއެސްޓީ ރޭޓ ތައް މަތިކ ރ އި ވާނީ ފަސިނާރިއޯގައި ބަލާލައި  އެހެންކަމ ން މި ވެ.ކަމެކެ ނާދިރ   ލިބ މަކީ އާމްދަނީ 

  ވެ.ށެ ކ ރާނެ އަސަރަ  އި، ޑެފިސިޓާއި، ފައިނޭންސިންގއަށްނަމަ ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއަށާއްޖެމަސްދ ވަސް ލަސްވެ 6

 އިން()މިލިއަން ރ ފިޔާ 
    

 ރެވެިނއ  މެަޝރސް  ނިއ   3,144.4 2,071.9 1,352.2

 އާއި ހިލޭ އެހީ އާްމދަނީ  30,792.5 29,720.0 29,000.3

 ޚަަރދ   39,042.1 39,042.1 39,042.1

 ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް  8,249.6- 9,322.2- 10,041.8-

 ފައިނޭްނސިްނގ ގެޕް  - 1,072.5 1,792.2
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ނޑ  ހިރާސްތަކާއި އެ ހިރާސްތައް ކ ޑަކ ރ މަށް  ކޮށްފައި އެ ތިރީގައި ފާހަގަ ވަނީ މެދ ރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީއަށް ހ ރި މައިގަ

ނޑ  ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށް  އަޅަމ ންދާ ނ ވަތަ ކ ރިއަށްއޮތް ތަނ ގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅ ތަކެވެ. ފައިވާނީ ހިރާސްތަކ ގެ ތެރޭގައި މައިގަ

 .އިގ ތިސާދީގޮތ ން ކ ރިމަތިވާ ހިރާސްތައް، އާމްދަނީގެ ހިރާސްތައް، ޚަރަދ ގެ ހިރާސްތައް، ދަރަނި އަދި ފައިނޭންސިންގ ހިރާސްތަކެވެ

ވަނަ އަހަރަށް ހ ށަހަޅާ  2023މަންޓެއް ތަފްސީލީ ފިސްކަލް ރިސްކް ސްޓޭޓް ހިރާސްތައް ބަޔާންކޮށް ރިބަޖެޓ  ތަންފީޒ ކ ރ މ ގައި ހ 

  ޖެޓާއެކ  ހ ށަހެޅިގެން ދާނެކަން ފާހަގަ ކ ރަމެވެ.ބަ

 

 

ންނަ ގެ އިގ ތިސާދަށް އަވާ ކ ޑަ ގައ މަކަށް ވެފައި ދ ނިޔޭސާރޯބައަށް ހ ޅ ވާލެވިފައިވާ ބައިނަލްއަގ ވާމީ ވިޔާފާރީ ކީދިވެހިރާއްޖެއަ 

ގެ އިގ ތިސާދަށް އޮތް ދ ނިޔޭ ރިއަށް އޮތް އަހަރާއި މެދ ރާސްތާގައި ލޮޅ ންތަކ ގެ އަސަރ  ރާއްޖެއަށް ކ ރެއެވެ. ކ   ބަދަލ ތަކާއި ކ ރިމަތިވާ 

މި ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން ދ ނިޔޭގެ ކީ މިއަހަރ ގެ ފެބ ރ ވަރީ މަހ  ފެށި ރަޝިޔާ/ޔޫކްރެއިން ހަނގ ރާމައެވެ. ހިރާހަ އެއްއެންމެ ބޮޑ  

އް ވަނީ މިހާރ ވެސް  އަރާފައެވެ. އަދި ކ ރިއަށް އޮތްތާގައި މި ހަނގ ރާމަ ކ ރިއަށް ދާނެ ގޮތާއި ހަނގ ރާމަ އިގ ތިސާދަށް ބޮޑ  ލޮޅ މެ

 ވެ.ަ   ބޮޑ  ނ ތަނަސްކަމެއް އެބައޮތެހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އަންނަ ސްޕިލްއޯވަރ އިފެކްޓް ތަކާ މެދ، ދިގ ދެމިގެން ދާނެ މިންވަރާއި

ޖޭގެ ބޯޑަރ  ހ ޅ ވާލި ފަހ ން ރާއްޖެއަށް ދެ ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތް ކ ރި ވަނަ އަހަރ  ރާއް 2020އަކީ ރަޝިޔާ

ގިނައިން ޒިޔާރަތްކ ރި ވަނަ އަހަރ ގެ ފ ރަތަމަ ދެމަހ  ރާއްޖެއަށް ފަތ ރ ވެރިން އެންމެ  2022ފެށ މ ގެ ކ ރިން  ގައ މެވެ. އަދި ހަނގ ރާމަ

ގެ ބަލިމަޑ ކަމ ގެ ފަހ ން ރާއްޖެއަށް ވަރަށްގިނަ ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރި 19-ކޮވިޑް ވެސް އަކީޔޫކްރެއިން  ތ ރ ންއިމީގެ  ގައ މެވެ.

ގައ މެކެވެ. ރަޝިޔާއިން ޒިޔާރަތްކ ރާ ފަތ ރ ވެރިން ވަނީ ހަނގ ރާމައަށް ފަހ  ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން މަދ ވެފައެވެ. މޭ މަހ ގެ ތެރޭގައި 

އެރޮފްލޮޓްގެ ދަތ ރ ތައް ފެށ މ ގެ ސަބަބ ން ރަޝިޔާގެ  ،ފަސިންޖަރ ން ދަތ ރ ކ ރާ އެއަރލައިން ރަޝިޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ

ކ ރިން އެގައ މ ން ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރި މިންވަރާ ކައިރިކ ރާ އަދަދަށް  ގެފަތ ރ ވެރިން ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ. ނަމަވެސް ހަނގ ރާމައި 

ގައ މ ތަކ ން ރަޝިޔާއަށް އަޅާފައިވާ  ދ ނިޔޭގެ ބައެއް ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން ޔޫރަޕާއި  . އެވެވެބެލެނ  ތ  ގ މިވަކަމަކަށް  ނެ ދާ ރާނބ އަ

ރަޝިޔާ މާރކެޓ ން ރާއްޖޭގެ ފަތ ރ ވެރިކަމަށް  އިވާތީކޮށްފަ ން ރަޝިޔާގެ އިގ ތިސާދަށް ބޮޑެތި އަސަރެއްސަބަބ ދަތިކ ރ މ ގެ ފިޔަވަޅ ތަކ ގެ 

އެވެ. އެހެންކަމ ން މިއަހަރ ގެ ކ ރިއަށް އޮތްތާނގައި އާއި މެދ ރާސްތާގައި ކަމަށް ބެލެވެށްވެގެންދާނެދަ މެދ ރާސްތާގައި އޮންނަ ޑިމާންޑް 

މީގެ އިތ ރ ން ރަޝިޔާގެ މާކެޓ ން  ރާއްޖެއަށް ރަޝިޔާއިން ޒިޔާރަތްކ ރާ ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަދ  މަދ ވ މަކީ އިގ ތިސާދީ ހިރާސްއެކެވެ. 

ރަޝިޔާގެ ފަތ ރ ވެރިންގެ  ދަކ ރާ އަދި ގިނައިން ހޭދަ ކ ރާ މާކެޓެއް ކަމ ން،ހޭ ށް ރާއްޖޭގައި ގިނަ ދ ވަސް އަންނަ ފަތ ރ ވެރިންނަކީ އެވަރެޖްކޮ 

މްދަނީ ބަދަލ ގައި އަންނަ ފަތ ރ ވެރިންނަކީ ރާއްޖޭގައި ކ ރާ ޚަރަދ  މަދ  ބަޔަކަށްވާނަމަ، ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތ ން ދައ ލަތައް ލިބޭ އާ

 ވެ. ންވާކެމެމަކީވެސް އެކަށީގެމަދ ވ 
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ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން ދ ނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅ ތަކަށް ދަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަސަރ ތަކެއް ކ ރަމ ންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަޝިޔާ ޔ ކްރެއިން 

ގައުމުތައް  ބައެއްހުޅަގު ޔޫރަޕުގެ  ކ ގެ އިތ ރ ންސެންޓްރަލް އޭޝިއާގެ ގައ މ ތަ  އި،ގެ ގައ މ ތަކާޔޫރަޕ  ރ މަތީ އިޓެރި އްވައަޝިއާގެ ރަ

އަންނަ ލޮޅ މަކީ ވެސް އެގައ މ ގެ ރައްޔިތ ންގެ ގެ އިގ ތިސާދަށް ތާގައި ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން މިގައ މ ތަކ . ކ ރިއަށް އޮތްވެސް ހިމެނެއެވެ

 ވެ. މެކެ އަސަރ ކ ރާނެ ކަމެކެވެ. މީގެ ސަބަބ ން ރާއްޖޭގެ ފަތ ރ ވެރިކަމަށް އަސަރ ކ ރ މަކީވެސް އަކަށީގެންވާ ކަ ށްކޮންޝަމްޝަނަ 

 ބޮޑ  

 ން.ށްވ  ދަ ފަތ ރ ވެރިކަމާއި ގ ޅ ން ހ ރި ޓެކ ހ ން ލިބޭ އާމްދަނީ (ބޮޑ  ) 

 ގ ހަރަކާތްތައްފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ މާކެޓިންގ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓ  ދެމެހެއްޓ ން، އަދި މާކެޓިން 

އިތ ރ ކ ރ ން. ވެލާނޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓ  ތަރައްގީކ ރ މ ގެ މަޝްރޫއ   މެދ ވެރިކޮށް އެހެނިހެން މާކެޓ ތަކަށް ފ ޅާކޮށް، ފަތ ރ ވެރިން

ފައިވާ ގޮތަށް ނިންމ ން. ރޭވި އަވަހަށް ނިންމ ން. ރާއްޖޭގެ އ ތ ރާ ދެކ ނ ގެ ބައިނަލްއަގ ވާމީ އެއަރޕޯޓ ތައް ތަރައްގީކ ރ މ ގެ މަޝްރޫއ ތައް

   އިތ ރ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ އެކި ކަންކަން ކ ރ ން. ކެޕޭސިޓީ ބެޑް  ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ

 

އި ގަކ  ގެ އަހަރ ތ1970ަދާނީ ކ ރިއަރަމ ންނެވެ. ނަމަވެސް  އަގ ތައް މަތިވާއިރ  އިގ ތިސާދ  އާންމ ގޮތެއްގައި އިގ ތިސާދ ގައި 

އަގ ތައް ގެން ގިނަ ގައ މ ތަކ ގެ އިގ ތިސާދ ތައް ހީނަރ ވެ އަގ ތައްވެސް އ ފ ލިގެން ދިޔައެވެ. ޒާރ ގައި ތެލ ގެ އަގ ބޮޑ ވ މާއި ގ ޅިދ ނިޔޭގެ ބާ

ގެ ސަބަބ ން ކ ރިމަތިވި ސަޕްލައިޗެއިންގެ 19-ކޮވިޑް   މަތިވ މާއި އެކ  އިގ ތިސާދީ ހީނަރ ކަމެއް އައ މަށް ކިޔެނީ ސްޓެގްފްލޭޝަނެވެ.

މަތިވ މ ން ގިނަ  ގެ ބާވަތްތަކ ގެ އަގ ތެލ ގެ އަގާއި ކޮމޯޑިޓީ  ންތަކ ގެ އިތ ރ ން ރަޝިޔާ/ޔޫކްރެއިން ހަނގ ރާމައިގެ ސަބަބ ން ގޮންޖެހ 

ނަ ގައ މ ތަކ ގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ ފަހ ގެ ތާރީހ ގައި މަތިނ ވާ ވަރަށް މަތިވެފައެވެ. އަދި އިންފްލޭޝަން ކޮންޓްރޯލް ކ ރ މަށްޓަކައި ގި 

ވަނަ އަހަރ  ގިނަ ގައ މ ތަކެއްގެ  2022ންދަނީ މަނިޓަރީ ސިޔާސަތ  ހަރ ކަށިކ ރަމ ންނެވެ. މިހ ރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބ ން ގައ މ ތަކ 

 މ ގެ ރިސެޝަންއަކަށް ދިއ  ދ ނިޔެ އަނެއްކާވެސް  ގޮތ ގައި އިގ ތިސާދީ މާހިރ ން ލަފާކ ރާ އަދިއިގ ތިސާދީ ދ ވެލި ވަނީ މަޑ ޖެހެންފަށާފައެވެ. 

 .ގެ ހާލަތަކާ ކ ރިމަތިވެފައެވެ  ސްޓެގްފްލޭޝަންގެ ގިނަ ގައ މ ތަކަކަށް މިވަނީ ދ ނިޔޭ އެހެންކަމ ން  ފެންނަންފަށާފައެވެ. މަލަމަތި ވަނީ 

ޕޮސިބަލް އިންކަމް ހީނަރ ވެގެން ދިއ މަކީ މި ގައ މ ތަކ ގެ ކޮންޒިއ މަރ ންގެ ޑިސް ކ ގެ އަގ ތައް އ ފ ލި އިގ ތިސާދ ދ ނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައ މ ތަ 

މީގެ ސަބަބ ން ދަތ ރ ފަތ ރާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދ  ކ ރާ މިންވަރ  ދަށްވެ ފަތ ރ ވެރިކަމަށް ސަރ ކ ރާނެ ކަމެކެވެ. ގެ އައަށް އޭ

އޮންނަ ޑިމާންޑ  ދަށްވ މަކީވެސް އަކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އަދި ފަތ ރ ވެރިން ހޭދަކ ރާ މިންވަރ  ދަށްވެގެން ދިއ ން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ  ންތަކ ގެ އަސަރ ންނަ ލޮޅ އަ ގެ އިގ ތިސާދަށްއ މ ތަކ  ގަވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ ގައި ވެސް ފެނިފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ފަތ ރ ނފާއިތ ވިތާ 

  ފަތ ރ ވެރިކަމަށްވެސް ކ ރާ ކަމެވެ.

އަގ ތައް އ ފ ލޭ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ޕޯޓ ކ ރަން ޖެހޭ ގައ މަކަށް ވެފައި ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި މްގައ މަށް ބޭނ ންވާ ގިނަ މ ދާ އިރާއްޖެއަކީ 

 އަގ ތަކަށް އޭގެ އަސަރ ކ ރާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިވަގ ތ  ސަބްސިޑީގެ ނިޒާމް ރޭވިފައިވާ ގޮތ ން ބައެއް ތަކެތި މާކެޓ ގައި ވިއްކެނީ އަގ  

ޓ ންނެވެ. އެހެން ކަމ ން ދ ނިޔޭގެ ދައ ލަތ ގެ ބަޖެ އ ފ ލަނީ  ގެ ބަދަލަށް އަންނަ ހިރާސްކޮންޓްރޯލް ކ ރެވިގެންނެވެ. މިއާއެކ  މާކެޓ ގެ އަގ  

  އަގ ތައް އ ފ ލ މ ގެ އަސަރ  ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓަށްވެސް ކ ރާނެއެވެ.
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 ބޮޑ   

އިންފްލޭޝަންގެ ސަބަބ ން ސަރ ކާރ  ހިންގ މ ގެ ޚަރަދާއި  ސިޑީއަށް ކ ރާ ޚަރަދ  އިތ ރ ވ ން.ފިއ ލް ސަބް (ބޮޑ ) 

އަގ ތައް މަތިވ މ ގެ ސަބަބ ން ޖީޖީއެސްޓީ އަދި އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީއިން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތ ރ ވި  ންގ މ ގެ ޚަރަދ  އިތ ރ ވ ން.ހި ޝްރޫއ ތައްމަ

  ށްވ ން.ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ޑިމާންޑ  ދަށްވެ ޓެކ ހ ގެ ގޮތ ގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ދަ  ދަށްވ ން.ނަމަވެސް، އ ފެއްދ ންތެރިކަން ދަށްވާނަމަ، އާމްދަނީ 

ބްސިޑީތައް މ ރާޖައާ ރޭވިފައިވާ ސަ ތެއްގައި ބަޖެޓަށް ބ ރަވާގޮތަށްދ ނިޔޭގެ އަގ ތައް އ ފ ލެމ ންދާ ވަގ  

މ ޖ ތަމައ ގައި ބ ން ޕާސް ތްރޫ ކ ރ ން. އަގ ތައް މަތިވ މ ގެ ސަބަކޮންޒިއ މަރ ންނަށް ގ ގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް އަ ތަކެތީގެ ކ ރ ން. 

ރާއްޖެއަށް މ ދާ ޤައ މީ ޝިޕިންގ ލައިން، އެމް.އެސް.އެސް މެދ ވެރިކޮށް  އެހީތެރިވ ން. ޓާގެޓ ކޮށް އެންމެ ނާޒ ކ  ހާލަތައް ދާ ފަރާތްތަކަށް

އްސަލަތައް ހައްލ ކޮށް މަތަރައްގީކޮށް ކެޕޭސިޓީ  ޝިޕިންގ ޚަރަދ  ލ އިފަސޭހަ ކ ރ ން. ރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަގ ވާމީ ޕޯޓ އެތެރެކ ރ މަށްދާ 

ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ މިންވަރ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަނަށް ކ ރާ  ރާއްޖެއަށް މ ދާ އެތެރެ ކ ރ މ ގެ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ ން.

އްޓެނިވި ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮށް ދައ ލަތ ގެ ފިސްކަލް ސިޔާސަތ  ދެމެހެ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ނިންމ ން.ހެންޓ ން، އެއަރޕޯޓ  ތަރައްގީކ ޚަރަދ  ދެމެ

 . އިގ ތިސާދީ އ ފެއްދ ންތެރިކަމަށް މަގ ފަހިކޮށްދޭ ގޮތަކަށް ދައ ލަތ ގެ ބެޖެޓ  ދެމެހެއްޓ ން

 

ދެ  ދިޔައެވެ. ފާއިތ ވި ވަނަ އަހަރ  ބަންދ  ކ ރެވިގެން  2020ގެ ސަބަބ ން  19-އ މ ތަކ ގެ ބޯޑަރ ތައް ކޮވިޑް ގަދ ނިޔޭގެ އެކި  

ތައް ހ ރީ ބަންދ ކ ރެވިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދ ނިޔޭގެ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ބޮޑެތި އ މ ތަކެއްގެ ބޯޑަރ  ގައަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ 

މަށް ލައި، ފަތ ރ ވެރިކަގައި ބޯޑަރ  ހ ޅ ވާ 2020ޑެސްޓިނޭޝަންތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ޖ ލައި 

ރޭގައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބ ން ތަކ ގެ ތެއ މ ގަލެވިފައިވާ މަދ  ހ ޅ ވާލެވިފައެވެ. އަދި ރާއްޖެ ވެގެން ދިޔައީ ފަތ ރ ވެރިކަމަށް އެވަގ ތ  ހ ޅ ވާ

ދ ނިޔޭގެ  ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ ގެ ރިކަވަރީ ވެސް އަވަސް ވެގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އިންޑަސްޓްރީ ގެ ފަރާތ ން ފާހަގަ ކ ރާ ގޮތ ގައި

ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ބޯޑަރ  ހ ޅ ވާލާފައެވެ.  2022އ މ ތަކ ން ވަނީ ގަމި  ގިނަ ބަޔަކަށް ދީގެ ވެކްސިން  19-އ މ ތަކެއްގައި ކޮވިޑްގަގިނަ 

އް ޑިސްކައ ންޓް އަދި މިއާއެކ  ރާއްޖޭގެ ފަތ ރ ވެރިކަމަށް ވެސް ކޮމްޕެޓިޝަން އިތ ރ ވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކ ރެއެވެ. މީގެ ސަބަބ ން އަގ ތަ

ގެ ރި މިންވަރަށް އާމްދަނީ ނ ލިބ މ  ކ ރި ނަމަވެސް އަންދާޒާ ކ  ންވަރަށް ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ މި

 .ވެ ސް އޮތްކަން ގަބޫލ ކ ރަންޖެހެއެ ހިރާ

 މެދ މިން 

 .ން ގެ ދާއިރާއާއި ގ ޅ ންހ ރި ޓެކ ހ ގެ އާމްދަނީ މަދ ވ ތ ރ ވެރިކަމ ފަ (މެދ މިން) 

ޓޫރިޒަމް މާކެޓިންނަށް ކ ރާ ޚަރަދ  ދެމެހެއްޓ ން. ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާ ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަދ   

އްޖޭގެ ރާވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓ ގެ މަސައްކަތް ނިންމ ން. އިތ ރ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކ ރ ން. 

  ވެރިކަމ ގެ ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ކ މަށް މަސައްކަތް ކ ރ ން.ފަތ ރ  
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ތ ން އަލަށް ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ ގިނަ ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ވެފައިވަނީ ބަޖެޓ ގައި ވޭތ ވެ ދިޔައަހަރ ތަކ ގައި ދައ ލަ 

ފައެވެ. ކ ރެވިވަރަކަށް ތަންފީޒ ނ  މިން އަހަރ ތެރޭގައި އެއްވެސް ދި  ބައެއް ސިޔާސަތ ތައް ވަނީ ހ ށެހެޅިވަރަށްވ ރެ ލަހ ންނެވެ. އަ 

ކީ މިފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީއަށް އޮތް ބޮޑ  އިވާ ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ނ ވ މަޒ ކ ރަން ހ ށަހަޅާފައެހެންކަމ ން، ކ ރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ތަންފީ

މ  ފިޔަވަޅަކީ ޖީއެސްޓީ މ ހިންގޮތ ގައި މިސްޓްރެޓަޖީގައި ހ ށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ނީ އިތ ރ ކ ރ މ ގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ހިރާހެކެވެ. އާމްދަ

 ވެ.  ޖަނަވަރީއިން ފެށިގެންނެ  1ވަނަ އަހަރ ގެ  2023ހ ށަހާޅާފައިވަނީ  ރޭޓ މަތިކ ރ މެވެ. އަދި ރޭޓ މަތިކ ރ މަށް

 މެދ މިން 

ޖ މްލަ އާމްދަނީގެގޮތ ގައި ލިބޭ  ގެ ސަބަބ ންޅ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ ން ލަސްވ މ )ބޮޑ ( އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް އަޅާ ފިޔަވަ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފިސްކަލް އެންކަރ. ންވ މިންވަރ  ދަށް  ކ ރ މަށް ޑަނަމަ ޚަރަދ  ކ . އާމްދަނީ ދަށްވެއްޖެންނ ވ  ތައް ހާސިލ މި ސްޓްރެޓަޖީގައި ކަ

 . ވ ން މިންވަރ  އިތ ރ   . ނ ވަތަ ފައިނޭންސިންގ ގޮތ ގައި ހޯދަންޖެހޭނެ ންށި ފިޔަވަޅ ތައް އަޅަންޖެހ އިތ ރ  ހަރ ކަ

އާމްދަނީ އިތ ރ ކ މަށް ހ ށަހަޅާ ސިޔާސަތ ތައް ވަގ ތ  ދެވެން އޮތް މިންވަރަކ ން އިންޑަސްޓްރީ އާއި  

މެދ ރާސްތާގެ އާމްދަނީގެ ސިޔާސަތ  ތައްޔާރ ކޮށް  ރާކޮށް ސިޔާސަތައް ބަދަލ  ގެންނަން ޖެހޭ ސަބަބ ތައް ހާމަކ ރ ން.މަޝްވަ އިނާންއާންމ 

ތަންފީޒ   ،ވަނަ އަހަރަށް ހ ށަހަޅާ 2022ޔާސަތަށް ގެންނަން ހ ށަހަޅާ ބަދަލ ތައް ކ ރިއާލާ ހާމަ ކ ރ ން. މެދ ރާސްތާގެ އާމްދަނީގެ ސި

ގެ ދަށ ން ކޮމްޕްލަޔަންސް ޓެކްސް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސްޓްރެޓަޖީ އެއް .ވެނިއ  މެޝަރތައް ތަންފީޒ ކ ރ ން އަވަސްކ ރ ންނ ކ ރެވި ހ ރި ނިއ  ރެ

އާމްދަނީ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ށް ޒަމާނާ ގ ޅިގެން ގެނަން ޖެހޭ ބަދަލ ތައް ގަވާއިދ ން ގެންނަމ ން ދިއ ން. ކ ރ ން. ޓެކްސް ޤާނޫނ ތަކަ މަތި

 .ޔަވަޅ ތައް ކ ރިއާލާ ދެނެގަތ ންކ ރ މަށް އަޅާނެ ފިނަމަ ޚަރަދ  ކ ޑަ ނ ލިބިއްޖެ

 

ބަޖެޓ ގައި ލިބޭނެކަމަށް  ގެ ގޮތ ގައިކޭޝް ގްރާންޓ  ބޭރ ގައ މަތ ކ ން ދޭ ހާއްސަކޮށް  ންކިވަ، ގެ ގޮތ ގައިނ ވަތަ ގްރާންޓ   އެހީ ހިލޭ 

ހަރަށް ހ ށަހަޅާ ފިސްކަލް އަވަނަ  2023ވެ. އް ނ ވެއެ ލިބިފައެ ގައި  އެކި ސަބަބ ތަކާއިހެދި ކ ތަ އަހަރ  ވިތ  ފާއި ށްރާ މިންވަރަ އަންދާޒާކ 

 ކ ރާ ހިލޭ އެހީ އަންދާޒާ  ޅާފައެވެ.ހ ށަހަ ނީޓ ގޮތ ގައި ހޯދ މަށް ވާ ން ލަރ  ކޭޝް ގްރާމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮ 100އިވެސް ސްޓްރެޓަޖީގަ

ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ޚަރަދ  ކ ޑަވެ. އެނެއިތ ރ ވެގެންދާޖެހޭ މިންވަރ  ގޮތ ގައި ހޯދަން ންސިންގގެއނޭ ޑެފިސިޓް އިތ ރ ވެ، ފަމިންވަރަށް ނ ލިބޭނަމަ 

  ފިޔަވަޅ ތައް ހަރ ކަށިކ ރަންޖެހޭނެއެވެ. އަޅަންޖެހޭ

 މެދ މިން

ނަމަވެސް، އަދަދެއް ޖ މ ލަ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތ ން ކ ޑަ މިންވަރަކީ ހިލޭއެހީގެ ގޮތ ގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ  (ޑ  )ބޮ 

ޑެފިސިޓް ބޮޑ ވެ،  އިތ ރ ވ ން. ގޮތ ގައި ހޯދަންޖެހޭ މިންވަރ  ތ ރ ވެ، ފައިނޭންސިންގހިރާސް ކ ރިމަތިވެއްޖެނަމަ ޑެފިސިޓް އި މި

ނޑިވަޅެއްގައި ޑެފިސިޓް އިތ ރ ވާނެފަދަ ކޮންމެ ކަމަކީ ދައ ލަތ ގެ  ފިސްކަލް ފައިނޭންސިންގ އަށް ކ ރަން ޖެހޭ ޚަރަދ  ބޮޑ ވެފައިވާ ދަ
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ޅ  ނަމަ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަނ ވާ ގޮތަށް ރާވާއަށް އިތ ރ ނޭންސިންގދަށްވާ މިންވަރ  ފައި އާމްދަނީ .ހާލަތ  ގޯސްވާނެކަމެއް

 ން.އިތ ރަށް ހަރ ކަށި ކ ރަންޖެހ 

ގްރާންޓ ގެ ގޮތ ގައި ހ ށަހަޅާ ހޯދ މަށް ކ ރިއާލާ މަޝްވަރާކ ރ ން.  އ މ ތަކ ން ގްރާންޓްގައެކ ވެރި  

  ކ ރ މަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅ ތައް ކ ރިއާލާ ދެނެގަތ ން.ނ ލިބޭނަމަ ޚަރަދ  ކ ޑަ  އަދަދ 

 

 

ހެންކަމ ން، ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއިން . އެ ކޮށެވެއިތ ރ ވާ މިންވަރަށްވ ރެ ހަލ ވި އާމްދަނީ ތ ރ ވަމ ންދަނީ އި ތައްދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ  

ރިކަރަންޓް  ރިކަރަންޓ  ޚަރަދ ތައް ފޫނ ބެއްދޭނެކަމަށް ލަފާކ ރެވޭތީ މިސްޓްރެޓެޖީގައި ވަނީ ދައ ލަތ ން ރިކަރަންޓ  ޚަރަދ ކ ޑަކޮށް އާމްދަނީއިން

 މިގޮތ ން މެދ ރާސްތާގެ  ޔަވަޅ ތަކެއް ހ ށަހަޅާފައެވެ.ޚަރަދ ތައް ބެހެއްޓ މަށްޓަކައި ޚަރަދ ކ ޑަކ ރ މ ގެ ފި ސޭ މިންވަރެއްގައިޚަރަދ  ހަމަޖެއް

ނީ ފިސްކަލް އެންކަރ އެއްގެ ގޮތ ގައި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއަށް ވ ރެ މަތި ނ ވާނެ މިންވަރެއްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ތައް ބެހެއްޓ މަށްވަ

ބައެއް  ބަޖެޓ ގައި ހ ށަހަޅާފައިވާ އް އެފިޝަންޓ ކ ރ މަށް ނަމަވެސް ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ތަކ ގައި ޚަރަދ ކ ޑަށްކޮށް ޚަރަދ ތަ ހ ށަހަޅާފައެވެ.

ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް މި ސްޓްރެޓަޖީގައި ހ ށަހަޅާ ކަންކަން ނ ވެފައެވެ. ކ ރ ން ލަސްވެ އަނެއްބައި ކަންކަން ތަންފީޒ  ވަނީ ތަންފީޒ ކަންކަން

 ވެ. ތަންފީޒ ނ ކ ރ ވެމަކީ ފިސްކަލް ހިރާހެކެ  ނ ވަތަ ން ތަންފީޒ ކ ރ ން ލަސްވ 

 މެދ މިން 

ޑެފިސިޓްބޮޑ ވެ ފައިނޭންސިންގ ބޭނ ންވާ މިންވަރ  އެންކަރ ހާސިލް ނ ކ ރެވ ން. ޚަރަދ ތައް ބޮޑ ވެ ފިސްކަލް ( ބޮޑ ) 

 ޑ  އަގެއްގައި ފައިނޭންސް ކ ރަން ޖެހ ން.ދަތިތަކާ ދިމާވ ން ނ ވަތަ ބޮކ ރ މަށް  ފައިނޭންސިންއިތ ރ ވާ ޚަރަދ  . ނަމަވެސް އިތ ރ ވ ން

 ތައް އްމަށް ހ ށަހަޅާ ކަންތައްތަކ ގެ ތެރެއިން މިހާރ ން މިހާރަށް ކ ރެވެން ހ ރި ކަންތަރ ޚަރަދ  ކ ޑަކ  

ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ  ތަންފީޒ ކ ރަން ފަށަން  2023 ންފީޒ ކ ރ މަށް ވަގ ތ  ނަގާ ކަންކަކ ރ ން. ސިޔާސަތ  އެކ ލަވާލާ ތަން ވަސްއަ

  ވާއިރަށް ތައްޔާރ  ވ ން.

 

ސްކ ރާ ބަޖެޓެކެވެ.  މަހ  ރައްޔިތ ންގެ މަޖ ލީހ ން ފާ /ނޮވެންބަރ  އޮކްޓޫބަރ   އަހަރ ގެ އޭގެކ ރީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓަކީ  ކ ރިއަށްއޮތް  

ވެސް، ވޭތ ވެ ކ ރިއަށްއޮތް އަހަރ ގެ ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތަށް ހ ންނަން ޖެހެނީ ބަޖެޓ ގައި ފާސްކ ރެވ ނ  ސިޔާސަތ ތަކ ގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަ

ބަޖެޓ ން  ސަބަބ ންކ ގެ ތައާރަފ  ކ ރެވޭ އައ  ގާނޫނ ތަކ ންނާއި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ ބަދަލ ތަ ދިޔަ އަހަރ ތަކ ގައި ބަޖެޓ  ފާސްކ ރ ވ މަށްފަހ  

ތަންފީޒ ކ ރަން ތެރޭގައިވަނީ ކ ރަންޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތ ރ ން، އަހަރ ގެ މެދ ތެރޭގައި އައ  ސިޔާސަތ ތައް ގެ އަހަރ  އިތ ރ  ޚަރަދ ތަކެއް 

 ކަށް ބަޖެޓ ން ޖާގަ ހޯދަންޖެހެއެވެ.ޖެޓ ކ ރެވިފައިނެތް ކަންތައްތަބަވެސް ސަބަބ ން  ޖެހ މ ގެ

 މެދ މިން 
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މިންވަރ    ގެނގާ ޚަރަދ  މަޝްރޫއ ތައް ހި ން.އައ  ސިޔާސަތ ތަކ ގެ ސަބަބ ން ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  އިތ ރ ވ  (ބޮޑ ) 

  ނޭންސް ކ ރަންޖެހ ން.ތަ ފައިވަން. އިތ ރ ވާ ޚަރަދަށް ބަޖެޓ ން ޖާގަ ހޯދަން ޖެހ ން ނ  އިތ ރ ވ މ ގެ ސަބަބ ން ކެޕިޓަލް ޚަރަދ  އިތ ރ ވ 

 ސީ ކ ރ މ ގެ މަރ ހަލާގައި ނިއ  ޕޮލިބަޖެޓަށް ހ ށަހަޅާ އައ  ސިޔާސަތ ތައް ބަޖެޓ  ތައްޔާރ  
ށް ބަޖެޓ ން އިތ ރ ކ ރ މަދެނެގަތ ން. އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އިތ ރ ވާ ޚަރަދެއް ނަމަ މި ޚަރަދ  ބަޖެޓަށް ކ ރިއާލާ އިނީޝިއޭޓިވްސް ގެ ގޮތ ގައި 

ނޑައަޅާ، ނެ ސް ހޯދާނެ ދިމާތައް ކ ރިއާލާ ދެދޭތޯ ބެލ ން އަދި މި ޚަރަދ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ބަޖެޓ  ސްޕޭ ގަޖާ ގަތ ން. ބަޖެޓ  ކޮންޓިންޖަންސީ ކަ

ސެސްއަށް އޮފީސްތަކާއި ބަޖެޓ  ޕްރޮ ން.ޖެޓ  ކޮންޓިންޖަންސީ ބޭނ ންކ ރ  ހަގީގަތ ގައި ވެސް އަންދާޒާ ނ ކ ރެވޭ ބޮޑެތި ކަންކަމަށް ބަ

ދައ ލަތ ގެ މ ވައްޒަފ ން ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ ން. ޕްރޮގްރާމް އަދި ޕަރފޯމަންސް ބަޖެޓިންގ މެދ ވެރިކޮށް ބަޖެޓ  ތަރ ތީބ ކޮށް 

 ކ ރ މ ގެ ކަންކަން ހަރ ދަނާކ ރ ން. ޕްރައޮރިޓައިޒް 

 

ވަނަ  2020ގެ ސަބަބ ން ކ ރިމަތިވި ސަޕްލައިޗެއިންގެ ގޮންޖެހ ންތަކާއި ރައްކާތެރިކަމ ގެ ފިޔަވަޅ ތަކ ގެ ސަބަބ ން  19-ކޮވިޑް  

ރ ކަމ ން ގެ އިގ ތިސާދީ ހީނ19ަ-ޑްނަމަވެސް ކޮވި ވެ.އެމަޑ  ޖެހިލިވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫއ ތައް ހިނގ ން  2021އަހަރާއި 

ޕްލޭނިންގ  ގައި ވަނަ އަހަރ  2020ވަނަ އަހަރާއި  2019ވެ. އަދި ފަށާފައެ ބާރަށް ހިނގަން  ނީވަ އަރައިގަންނަންފަށާ މަޝްރޫއ ތައް 

ވަނަ އަހަރ ގެ  2022 ރ  ފަށާފައެވެ. މިއާއެކ ހަވަނަ އަ 2021އޮތް ގިނަ މަޝްރޫއ ތަކެއްގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ވަނީ މަރ ހަލާގައި 

ދާއިރާތަކ ގެ ޚަރަދ  މޭ މަހ ގެ ނިޔަލަށް  ބައެއްޕީއެސްއައިޕީ ޚަރަދ ތައް ވަނީ ކ ރިންލަފާކ ރި ވަރަށްވ ރެ އިތ ރ ވެފައެވެ. މިގޮތ ން ތެރޭގައި 

 ފައެވެ.ހިނގާވަނީ ބަޖެޓ ކ ރި އަދަދ ގެ ދެބައިކ ޅައެއް ބަޔަށް ވ ރެ އިތ ރަށް 

 މެދ މިން 

ރަށް ދ  ބާފައިނޭންސް ކ ރެވިފައިވާ މަޝްރޫއެއް ނަމަ ޚަރަ ޕިޓަލް ޚަރަދ  އިތ ރ ވާނެއެވެ. މިކަމ ގެ ސަބަބ ން ކެ)މެދ މިން(  

ފައިނޭންސް  މަކ ގެ ޚަރަދ  އިތ ރ ވާ ނައަށްދާ މަޝްރޫއ ތަހިނގ މ ގެ ފައިނޭންސިންގ ރިސްކެއް ނެތް.  ނަމަވެސް ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓ ން ކ ރި

   މަށް ހ ރި ގޮތްތައް މަދ .ރ ސް މެދ ރާސްތާގައި ފައިނޭންސް ކ ނަމަވެއިތ ރ ވެގެންދާނެ.  ކ ރަންޖެހޭ މިންވަރ  

. ރާއްޖޭގެ ޕީޕީޕީ ފްރޭމްވަރކް ޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ ހޯދ ންބޮޑެތި މަޝްރޫއ ތަކަށް ކޮންސެ 

ގެ އ ސޫލ ން ގެންދެވޭނެ މަޝްރޫއ ތައް ޓަރގެ ހިއްސާ އިތ ރ ކޮށް ޕީޕީޕީއިވެޓް ސެކް ރަތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތަކަށް ޕް ށް ވަރަގަދަކޮ

 ން. ރ ކ ރ ތ އި

 

ތަކަކީ ޚަރަދ  ދަހަރ ން އަހަރަށް ބަދަލ ކޮށް ތަރ ތީބ ކ ރެވޭނެ ފަ އަޝަނަރީ ނ ވަތަ ރެ ކްން ޑިސްއިތެރެގެ ކ ތަ ޚަރަދ ބަޖެޓ ން ކ ރެވޭ  

. މީގެ ތެރޭގައި މ ވައްޒަފ ންގެ ގެ ގޮތ ގައެވެންޓަތަކ  ތަކެއް ހ ރީ ކޮމިޓްމަދ ޚަރަ ކީ ބަޖެޓ ގެ ގިނަ އަކެވެ. މާނަ ދަދެ އަ  ކ ޑަ ނިސްބަތ ން

 ފާއިތ ވި  އ ތައް ހިމެނެއެވެ. ރިއަށްދާ މަޝްރޫންޓްރެކްޓ ކޮށް ކ ދޭ އެހީ އާއި ސަބްސިޑީ އަދި ކޮ މ ސާރައާއި ޕެންޝަނާއި، ސަރ ކާރ ން

 މަރާމާތ    ރެޝަނަރީ ބަޖެޓ  ސްޕޭސް ބޭނ ންކ ރެވެއެވެ. މިގޮތ ންލިބެން ހ ރި މަދ  ޑިސްކްގައި ޚަރަދ ތައް ކޮންޓްރޯލް ކ ރ މަށް ނތާ
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 ޚަރަދ  ކ ޑަ ކ ރެވޭ އެއް ދާއިރާއެވެ. ނަމަވެސް މަރާމާތ ގެ  ރަދ ތައް ކޮންޓްރޯލް ކ ރ މަށްއަހަރ ގެ ތެރޭގައި ޚަ މަށް ކ ރާ ހޭދަ އަކީކ ރ 

 ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރ މ ން ހަރ މ ދަލާއި އ މްރާނީ ވަސީލަތްތައް ހަލާކ ވެ ބަދަލ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ  ބޮޑ ވެއެވެ. 

ނޑިތައް ސަރ ކާރ ގެ ،ނަމަ ވޭކ ރެ  ކ ޑަ ޚަރަދ  ބެލިނ އަށް ޚަރަދ  ކ ޑަ ކ ރ މ ގައި މެދ ރާސްތާއަދި  ނޑ ދަ  ބޭނ ންވާ  ހާސިލ ކ ރަން ލަ

ވ މަކީ ވޭތ ވެދިޔަ ކ ޑަ  މިންވަރ   ދެވޭ  ފައިސާ ކަންކަމަށް ބަޖެޓ ން  ކ ރަންޖެހޭ  ރަނގަޅ ކ ރ މަށް ފެންވަރ   ޚިދ މަތްތަކ ގެ އާންމ  ކަންކަމަށާއި 

  .ވެ ކަމެކެ ފައިވާ ވެކ ރިމަތި އަހަރ ތަކ ގައި 

 މެދ މިން 

ސަރ ކާރ ގެ  ހަރ މ ދަލާއި އ މްރާނީ ވަސީލަތްތައް ހަލާކ ވެ ބަދަލ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ  ބޮޑ ވ ން. )މެދ މިން( 

ނޑ ދަނޑިތައް  ފައިސާ  ކަންކަމަށްކ ރަންޖެހޭ ރަނގަޅ ކ ރ މަށް ނ ވަތަ އާންމ  ޚިދ މަތްތަކ ގެ ފެންވަރ   ކަންކަމަށްހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންވާ ލަ

 ވ ން. ދެވޭ މިންވަރ  ކ ޑަ 

ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދ ގެ ސިޔާސަތ ތައް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މެދ ރާސްތާއަށް ރޭވ ން. މިގޮތ ން  

ދޭނެ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ މި ދ ރާސްތާގެ ޚަރަދ ތަކ ގައި އިސްކަންމީޑީއަމް ޓަރމް ރެވެނިއ  ސްޓްރެޓަޖީ އެއް އެކ ލަވާލައި ދައ ލަތ ގެ މެ

ރަދ ތައް ފޫބެއްދ މަށް ބޭނ ންވާ އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތްތައް މެދ ރާސްތާއަށް ދެނެގަތ ން. މީޑިއަމް ޓަރމް ރެވެނިއ  ސްޓްރެޓަޖީ އެއް ޚަ

އ މްރާނީ ވަސީލަތްތަކ ގެ މެއިންޓެނަންސާއި މަރާމާތ ގެ  ކ ރަމ ން.ނީ ދަމިވަގ ތ  ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އެކ ލަވާލ މ ގެ މަސައްކަތް މިނިސް 

ދައ ލަތ ގެ އެސެޓްތައް ބެލެހެއްޓ ން ހަރ ދަނާކ ރ ން. ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް  ޚަރަދ  ޔޫސަރ ފީ މެދ ވެރިކޮށް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ހަމަޖެއްސ ން. 

ޚަރަދ  ކ ޑަ ކ ރި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދަށް ބޭނ ންވާ ބެލ ން.  ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އ ސޫލ ން އެސެޓް މެނޭޖ  ކ ރ މަށް ހ ރި ގޮތްތައް

 ން.ޝްރޫއ ތައް ކ ރިއަށް ގެންދިއ މ ހިންމ  އ މްރާނީ ތަރައްގީގެ މަ 

 

ސަބްސިޑީ އަދި ، ފ ނިތަކަށް ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިއ ޝަންއިތ ވި އަހަރ ތަކ ގައި ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ން ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފާ 

ގެ ސަބަބ ން ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ  19-ވަނަ އަހަރ  ކޮވިޑް 2020ޜަރީ ލޯނ ގެ ގޮތ ގައި ދެމ ންދާ އެހީ ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ. ޓްރެ

ވަރަށް ބޮޑަށް އިތ ރ  ކ ރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ބަޖެޓ ން ދޭ ސަޕޯޓ  ވަނީ  ދައ ލަތ ގެކ ންފ ނިތަކ ގެ އާމްދަނީއަށް ވެސް ބޮޑ  އަސަރެއްކޮށް 

ވީމާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ އޮޕަރޭޝަން ހަރ ދަނާކޮށް ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓަށް މެހެއްޓޭނެއެވެ. ދެގައި ބަޖެޓ  ސަޕޯޓ  ނ ރ މިންވަ މިމެދ ރާސްތާގައި 

 .ވެ ދ  އިތ ރ ވ މ ގެ ހިރާސް އެބައޮތެރަބަރޯސާވާ މިންވަރ  ކ ޑަ ނ ކ ރެވޭ ނަމަ ކ ންފ ނިތަކަށް ބަޖެޓ ން ސަޕޯޓ  ދިނ މަށް ކ ރާ ޚަ 

މެދ މިން

ކ ންފ ނިތަކ ގެ ކޭޝް ފްލޯ ހަމަޖެއްސ މަށާއި ސަބްސީޑީތަކަށް ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ  އިތ ރ ވ ން. މީގެ ސަބަބ ން  : )ބޮޑ ( 

ން ހޭ ފިޔަވަޅ ތައް ހަރ ކަށިކ ރަވަތަ ބަޖެޓ  ގެ ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރ މަށް އަޅަންޖެބަޖެޓ  ފައިނޭންސް ކ ރަންޖެހޭ މިންވަރ  އިތ ރ ވ ން ނ  

 ޖެހ ން.
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ބަޖެޓ ން ސަޕޯޓ  ކ ރާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޚަރަދ  އިތ ރ ވާ ސަބަބ ތަކާއި އިންއެފިޝަންސީތައް ދެނެގަނެ  

ޚަރަދ  ކ ޑަ ކޮށް ބަޖެޓ  ސަޕޯޓ  ކ ޑަ ކ ރ މ ގެ ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓަށް ބަރޯސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ މި ކ ންފ ނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކ ރ ން. 

ކ ންފ ނީގެ ފައިނޭންޝަލް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އަށް  ،ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓްކ ންފ ނިތަކ ގެ  އެކްޝަން ޕްލޭން އެކ ލަވާލ ން.

ޕްރައިވަޓައިޒްކޮށް، އެހެނިހެން ހިއްސާދާރ ންގެ ބައިވެރިވ މާއެކ  ކ ންފ ނިތަކ ގެ  ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތައް މެދ ރާސްތާގައި ޒިންމާދާރ ކ ރ ވ ން.

 ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ން އާންމ  ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ން ދ ރަށް ދިއ ން. މެދ ރާސްތާގައި  ގަވަނަންސް ރަނގަޅ ކ ރ ން.

 

 

އިންފްލޭޝަން ރޭޓ  ބޮޑ ވަމ ންދާތީ އިންފްލޭޝަން ކޮންޓްރޯލ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން މަރ ކަޒީ ބޭންކ ތަކ ން ދ ނިޔޭގެ އެކި ގައ މ ތަކ ގައި  

 ޖޫން މަހާ ހަމަޔަށް ރިޒާވ ން ވަނީ މިއަހަރ ގެ ފެޑެރަލް ،ރޭޓ  މަތިކ ރަމ ންނެވެ. މިގޮތ ން އެމެރިކާގެ މަރ ކަޒީ ބޭންކ  ޓް ދަނީ އިންޓްރެސް

ރޭޓ  ތިންފަހަރަށް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓ  މަތިކޮށްފައެވެ. އަދި އިގ ތިސާދީ މާހިރ ން ލަފާކ ރާގޮތ ގައި މިއަހަރ  އަދި އިތ ރަށް އިންޓްރެސްޓް 

 ނެވެ.ދަނީ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓ  މަތިކ ރަމ ން އ މ ތަކ ން ވެސްފެޑެރަލް ރިޒާވްއާއި އެއްގޮތަށް ދ ނިޔޭގެ އެހެން ކ ރިއަރާފައިވާ ގަ ކ ރާނެއެވެ.މަތި

ންގ މާކެޓ ން ތަރައްގީވެފައިވާ އިމަރޖިލިކިއ ޑިޓީ ވަނީ  އ މ ތަކ ގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓ  މަތިކ ރަމ ން ދިއ މާއެކ ގައިވާ ތަރައްގީވެފަ

 ތަރައްގީވަމ ން އަންނަ އެކ ނ ތަނަވަސްކަން ބޮޑ ވ މާ ދ  އޮތްގެ ކ ރިމަގާމެދ ނިޔޭގެ އިޤްތިސާދ   ތ ރ ންގެ އި މީއެވެ. ފަބަދަލ ވެ އ މ ތަކަށްގަ

ގައ މ ތަކަށް ފައިނޭންސިންގ ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އިންވެސްޓަރ ންދަނީ ފަސްޖެހެމ ންނެވެ. މީގެ ސަބަބ ން މާކެޓ ން  މާކެޓ  އިމަރޖިންގއަދި 

ވިއްކަން  ،ވާމީ މާލީ ބާޒާރަށް އިންސްޓްރޫމަންޓެއް ވިއްކާނަމަފައިސާ ހޯދ މަށް ގޮންޖެހ ންތައް ކ ރިމަތިވާނެއެވެ. މާނައަކީ ބައިނަލް އަގ 

 ޖެހޭނީ ބޮޑ  އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްގައެވެ.

 ބޮޑ   

ވ ން. ހަނި ށް އޮތް ދެ ތިން އަހަރަށް ހޯދ މަށް ހ ރި ދޮރ ތައް ކ ރިއަރަނގަޅ  އަގެއްގައި ( މާކެޓ ން ފައިނޭންސް ބޮޑ  ) 

ބޮޑ ވ ން. އަދި ބޮޑ  އަގ ގައި ދަރަނި ނަގާނަމަ  ލިބޭ އިންޓަރެސްޓަ ރޭޓ  ފައިނޭންސިންގ ހޯދ މަށް ބާޒާރަށް ދާންޖެހިއްޖެނަމަ ފައިނޭންސިން

  ދަރަނީގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ކަމަށް އަސަރ ކ ރ ން.

ފައިނޭންސް ކ ރ މަށް ބައިނަލްއަގ ވާމީ މާލީ ބާޒާރަށް ދާން  ވަނަ އަހަރ  ބަޖެޓ  2024އަދި  2023 

ނ ޖެހޭ ގޮތައް ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތަކާއި، އާމްދަނީ އަދި ފައިނޭންސިންގ ސިޔާސަތ ތައް ބައްޓަންކ ރ ން. ބަޖެޓ  ފައިނޭންސް ކ ރ މަށް 

 .ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންސިންގ އަދި ކޮންސްޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ ހޯދ ން

 

ކ ރ މ ގެ ތަންފީޒ ކ ރެވ މަކީ ބެޖެޓ  ނ ވަނަ އަހަރާއި މެދ ރާސްތާގައި ފައިނޭންސިންގ ޕްލޭން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ތަންފީޒ   2023 

 100މަށް ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކ ން ކޮންސެޝަނަލް ގޮތ ގައި ވަނަ އަހަރ  ގެ ބަޖެޓ  ފައިނޭންސް ކ ރ  2023ބޮޑ  ހިރާހެކެވެ. މިގޮތ ން 

ހޯދ މަށް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި ކ ރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރ ގައި، ކޮންމެ  ގެ ގޮތ ގައިމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ބަޖެޓ  ސަޕޯޓ  ލޯނެއް 
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ރ މަށް ވެސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޕްލޭން ބިލިއަން ރ ފިޔާއަށް ވ ރެ ގިނައިން ފައިނޭންސް ކ  5އަހަރަކ  ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓ ން 

  ކ ރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފައިނޭންސް ނ ކ ރެވޭ ނަމަ ބަޖެޓ  ފައިނޭންސް ކ ރ މަށް ބޮޑ  ހިރާސްތަކެއް ކ ރިމަތިވާނެއެވެ.

 ބޮޑ   

މަ މާކެޓ ން އަގ  ބޮޑ  ފައިނޭންސިންގ ހޯދަންޖެހ ން.  ނ ވަތަ އާމްދަނީ ބޮޑ (،ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ފައިނޭންސް ނ ކ ރެވޭނަ) 

 .އިތ ރ ކޮށް ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް އިތ ރ  މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަންޖެހ ން 

މ ތަކާއެކ  ދ ރާލާ ތަކާއި އެކ ވެރި ގައ ބަޖެޓ  ސަޕޯޓ ގޮތ ގައި ލޯނ  ހޯދ މަށް ބައިނަލް އަގ ވާމީ އިދާރާ 

ޑޮމެސްޓިކް މަޝްވަރާކ ރ ން. ދައ ލަތ ގެ ފިސްކަލް ސިޔާސަތ ގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ޔަގީންކ ރ މަށް ދ ރާލާ ސަރ ކާރ ން ފިޔަވަޅ  އެޅ ން.  

  ކެޓ  ހ ޅ ވާލ ން.ދަކޮށް ސެކަންޑްރީ މާ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ވަރ ގަ ޓީބިލް މާކެޓ  ގެ އި

 

 ވި މްދަނީ ދަށް އާ އިހާލަތ ގައެވެ. ނަމަވެސް އެ ގެން ދިޔަވެށް ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން ދަ ބަބ ން ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީގެ ސ19ަ-ކޮވިޑް  

ނޫންކަން ދޭ ކަމެއް ންލަތަށް ތަހާގ ތ ގެ އިގ ތިސާދީ ވައެއި ށާއަލްފެއަރވެ ކީ ރައްޔިތ ންގެ ކ ޑަކ ރ މަރަށް ޚަރަދ ތައް މިންވަ

 2022ވެފައެވެ. އިތ ރ  ނިރަދަ  ބޮޑ ވެ ނީވަގައި ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް ރޭ އަހަރ ގެ ތެ ދެ ވިފާއިތ މ ން ޖެހެއެވެ. އެހެން ކަރަންލ ކ ގަބޫ

 ކަމަށް ލަފާކ ރެވ ނ  ވެ، ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އިތ ރ ވެގެންދާނެ ގެ ކ ރިން ހ ރި މިންވަރަށް ރ ޖޫއ19ަ-އިގ ތިސާދ  ކޮވިޑްރާއްޖޭގެ ވަނަ އަހަރ  

 މިންވަރަށްވ ރެ ބޮޑ  އިތ ރ ވާ އާމްދަނީ  މިންވަރ  ތ ރ ވާޚަރަދ  އި ދޫކޮށްލާނަމަ އްތަޚަރަދ ބިޒަންސް އެޒް ޔޫޝ އަލް ގޮތ ގައި ނަމަވެސް، 

މިންވަރަކަށް ވ ރެ ދަރަނި  ޑެފިސިޓް އިތ ރ ވާ މިންވަރ  ޖީޑީޕީ އިތ ރ ވާ މިންވަރަށްވ ރެ ބޮޑ ވެއްޖެނަމަ، ދެމެހެއްޓެނެވި ކ އެއާވެ. މިވާނެއެ

 ބޮޑެވެ.  އިތ ރ ވ މ ގެ ފ ރ ސަތ 

 މެދ މިން 

އަދި ދަރަނި އަނބ ރާދެއްކ މަށް  . ންފައިނޭންސިންގ ހޯދ މަށް އ ދަނގޫވެ، ފައިނޭންސިންގއަށް ކ ރާ ޚަރަދ އިތ ރ ވ  (ބޮޑ  ) 

   .ންޖޭހޭ މިންވަރ އިތ ރ ވެ، އިގ ތިސާދަށް ފައިދާހ ރި ކަންތަކަށާއި އިޖ ތިމާއި ކަންތަކަށް ބަޖެޓ ންލިބޭ ޖާގަ ކ ޑަވ  ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ން ޖާގަދޭން

މެދ ރާސްތާގައި މިންވަރ   ކ ރަންޖެހޭ ފައިނޭންސް ރ ކޮށް ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކޮށް، ބަޖެޓ  ތ  އި އާމްދަނީ

ސްކަންދީ، ގްރާންޓް އަދި ކޮންސެޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ އަށް އިން.  ރ  ޓަން ކ އްކަލް ޕޮލިސީ ބަގެ ފިސްތާ ރާސްގޮތަކަށް މެދ   ވޭނެދަށްކ ރެ 

  ކޮށް ދެމެހެއްޓ ން.ރޭޓ  އެވަރޭޖްކޮށް ކޮންސްޝަނަލް  ޓްފޯލިއޯގެ އިންޓަރެސްޓް ޕޯދައ ލަތ ގެ ދަރަނީގެ 

 

 

ނޑ  ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫނ ) 2013/7ޤާނޫނ  ނަންބަރ   ނޑައަޅައިފައިވަނީ މައިގަ ނޑެވެ.  3( ގައި ކަ  ؛އެއީމިންގަ



3202 – 2025 ިފސްަކލް ސްޓްރެޓެޖީ އަްނގަިއދޭ ބަާޔން| އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ   60  

ދައ ލަތ ގެ ނައިގެން ގެރެންޓީ ހިމަ، އަހަރ  ނިމޭއިރ  3އިން ފެށިގެން  2014ޖަނަވަރީ  1: ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 32ގެ ނ  ޤާނޫ (1)

ނޑެއް  60ޖ މ ލަ ދަރަނި ފާއިތ ވެދިޔަ އަހަރ ގެ ޖީޑީޕީގެ  ގައި ހިފެހެއްޓ މަށް އިންސައްތައަށްވ ރެ އިތ ރ ނ ވާނެ މިންގަ

އަށް ބިނާކޮށް ދައ ލަތ ގެ ޖީޑީޕީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  5ހިނގާ ކޮންމެ  ފަހ އެ މިންގަނޑ  ހާސިލ ވ މަށްރ ން. އަދި ކ މަސައްކަތް

 .ރ ންދަރަނި ހިފަހައްޓާނެ މިންގަނޑ  މިނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް އިއ ލާނ ކ  ޖ މ ލަ

ޕްރައިމަރީ ބެލަންސް އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ދައ ލަތ ގެ  3އިން ފެށިގެން  2014ޖަނަވަރީ  1 :(ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 34ޤާނޫނ ގެ  (2)

  ން.އަރަނިކ ރ 

އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ދައ ލަތ ގެ އޯވަރޯލް ބެލަންސް  3ގެން އިން ފެށި 2014ޖަނަވަރީ  1 (:)ށވަނަ މާއްދާގެ  34ޤާނޫނ ގެ  (3)

  ހެއްޓ ން.އިންސައްތައަށްވ ރެ އިތ ރ ނ ވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ހިފަ 3.5ޖީޑީޕީގެ 

ނޑ  ގައިވާ މިން (1) ނޑ  ހާސިލ ވާނެކަމަކަށް ފާއިތ ވި އަހަރ ތަކ ގައި ހާސިލ ވެފައެއް ނެތެ ގަ ވެ. އަދި މެދ ރާސްތާގައިވެސް މި މިންގަ

ގެ ހާލަތ ގައި ދައ ލަތ ގެ  19-އެހެނީ ކޮވިޑްއަތ ވެފައެވެ.  ދައ ލަތ ގެ ދަރަންޏަށްވަނީ ބޮޑ  ބަދަލެއްހާލަތަށްފަހ   ގެ 19-ކޮވިޑްލެވެއެވެ. ނ ބެ

ގެން އާ ގ ޅި 19-ކޮވިޑް  އިފައެވެ.އާމްދަނީ ބޮޑ ތަނ ން ދަށްވިއިރ ، ޚަރަދ ތައް ހަމަޖެއްސ މަށްޓަކައި ބޮޑ  އަދަދަކ ން ދަރަނި ވަނީ ނަގަ

ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްކ ރ މަށް ކ ރިއަށް ގެންދިއ މަށާއި އިތ ރ ވި ދަރަނީގެ އިތ ރ ން ދައ ލަތ ން ހިންގާ ގިނަ ބޮޑެތި މަޝްރޫއ ތައް 

ތީ އިވާން ދަށްވެފަގެ ސަބަބ ން ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ ގެ އ ފެއްދ ންތެރިކަ 19-އަދި ކޮވިޑް  ކޮންމެ އަހަރަކ ވެސް ދަރަނި ނަގަންޖެހެއެވެ.

ނޑ ގައި 1އެހެންވ މާއެކ  ދައ ލަތ ގެ ސީދާ ދަރަނިވެސް )ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން ބަލާ ހިސާބ ތައް ވަނީ މަތިވެފައެވެ.  ( ގައިވާ މިންގަ

  ނާދިރ ކަމެކެވެ.ހިފެހެއްޓ މަކީ 

ނޑ ވެސް ވަނީ ހާސިލ ނ ވެއެވެ. ދައ ލަތ ގެ ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް އަރަނިވެއްޖެނަމަ، ދަރ2ަ) ނީގެ އިންޓްރެސްޓް ފިޔަވައި ( ގައިވާ މިންގަ

ބޮޑެތި އ މްރާނީ  ހިންގަމ ންދާދައ ލަތ ން  އެ ނޫން އެންމެހައި ޚަރަދ ތައް ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީން ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

ޚަރަދ ގެ ތެރެއިން ޚަރަދ ތަކެކެވެ.  ބޭރ ން ފައިނޭންސިންގ ހޯދައި ކ ރާ  ގެއާމްދަނީ  ގެ ތ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތައްފަދަ ޚަރަދ ތަކަކީ ދައ ލަ 

ކ ރާނަމަ، އިންޓްރެސްޓް ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދ ތައް އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީން ހަމަޖެއްސޭނޭހެން ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ގެ ސިޔާސަތ ތައް ބައްޓަންނ  

ނޑެއް ހާސިލެއް ނ ވާނެއެވެ.  އްކާގޮތ ން މެދ ރާސްތާގައިވެސް ޕްރައިމަރީ މި ސްޓްރެޓަޖީގައި ހިމަނައިފައިވާ އަންދާޒާތަކ ން ދަ މި މިންގަ

 ވެ.ނަ އަހަރ ގައެ ވަ 2027 ކ ރެވޭނީ ބެލެންސް އަރަނި

ނޑ ތަކ ގެ ތެރެއިން  ނޑެވެ.3ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  ހާސިލ ކ ރެވިފައިވަނީ ) 2017އިސްވެ ދެންނެވ ނ  މިންގަ  2017 ( ގައިވާ މިންގަ

ދައ ލަތ ގެ ސިޔާސަތ ތައް  އެހެންމަނަވެސްވެ. އިންސައްތައަށް ތިރިކ ރެވ ނެ  3.0ތ ން ންސް ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަވަނަ އަހަރ  އޯވަރޯލް ބެލެ 

ވަނަ އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް އެވްރެޖްކޮށް ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް އިތ ރ ވެފައިވަނީ މި  2022އިން ފެށިގެން  2018ތަންފީޒ ކ ރ މަށްޓަކައި 

ނޮމިނަލް ވެފައިވާ މިންވަރަށްވ ރެ ހަލ ވިކޮށެވެ. މިހެންވ މާއެކ  އޯވަރޯލް ޑެފިސިޓް ދިޔައީ މ އްދަތ ގައި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އެވްރެޖްކޮށް އިތ ރ  

ގެ ހާލަތާއެކ  އޯވަރޯލް ޑެފިސިޓް ވަނީ  19-ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކޮވިޑްއަހަރަކަށްވ ރެ އަހަރެއް އިތ ރ ވަމ ންނެވެ. ޖީޑީޕީއަށްވ ރެ ހަލ ވިކޮށް 

ގެ ޚަރަދ ގެ ސިޔާސަތަށާއި ޚަރަދ  ހަމަޖެއްސ މަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ބެލ މަށްފަހ ، މެދ ރާސްތާގައިވެސް ދައ ލަތ  ބޮޑ ތަނ ން އިތ ރ ވެފައެވެ. 

ނޑ  ހާސިލ ވާނެކަމަށް ނ ބެލެވެއެވެ.  އި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއް އަމާޒަކީ މެދ ރާސްތާގައި މި ސްޓްރެޓަޖ ގަ، ވެސްއެހެންނަމަމި މިންގަ

 މިސްރާބެއްގައި ދެމެހެއްޓ މަށެވެ.  ވަރޯލް ޑެފިސިޓް ކ ޑަކ ރެވޭނެ ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން އޯ 



3202 – 2025 ިފސްަކލް ސްޓްރެޓެޖީ އަްނގަިއދޭ ބަާޔން| އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ   61  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓާގެޓ ތަކާ ފެއަށް ޖެހިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރ ، ކ ޑަ މ އްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  ޤާނޫނ ގައި ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ 

މިވަރ ގެ ފިސްކަލް  ވަރ  މި ވަގ ތ  ބޮޑ  ވާނެއެވެ.ކޮންސޮލިޑޭޝަން ގެ މިން  މި ޓާގެޓ ތައް ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި ނަގަން ޖެހޭ ފިސްކަލް 

ރައަށާއި، ރައްޔިތ ންނަށް ދޭ އެހީއާއި މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދާއި މ ސާ، ކޮންސޮލިޑޭޝަނެއް ގެނެވޭނީ ދައ ލަތ ގެ ސިޔާސަތ ތަކަށާއި

  ގ ތިސާދަށާއި ރައްޔިތ ންގެ ވެލްފެއަރ އަށް ނޭދެވޭ އަސަރ ކ ރާނެއެވެ.މަޝްރޫއ ތަކަށް ބޮޑ  ބަދަލ ތަކެއް ގެނެސްގެންނެވެ. މީގެ ސަބަބ ން އި 

ޖެހެއެވެ. ދ ނިޔޭގެ ވާން ށްވެސް ބައްދަލ  ޓާގެޓ ތަކަކަ  ހާލަތާ  އިގ ތިސާދީމެދ ރާސްތާގެ ގެ އްތެގ  ވައެ ކީ ކަ ތަފިސްކަލް ޓާގެޓ  އިތ ރ ން  މީގެ

ނޑ ތަ  ތަކ ގައިޤާނޫނ  ރިސްޕޮންސިބިލިޓީ އިވާ ފިސްކަލްއ މ ތަކ ގައި ފަހ ގެ އަހަރ ތަކ ގައި ނެރެފަގަ ކެއް ބަޔާންކ ރ މ ގެ ނިއ މަރިކަލް މިންގަ

ނޑައެޅ މަށެވެ.  ނޑައެޅ މ ގައި ބަލަންޖެހޭ ފިސްކަލް ޕްރިންސިޕަލްތަކެއް ކަ  މިގޮތ ން ބަދަލ ގައި އިސްކަން ދީފައިވަނީ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ކަ

ވެރިކަމާ  ކ ންވެސްސަރ ކާރަކޮންމެ "ޗާޓަރ" އެއް އަހަރ ގެ  5އް ހާސިލ ވާނެ  ޕްރިންސިޕަލްތަކާ އެއްގޮތަށް ފިސްކަލް ޕޮލިސީ އަމާޒ ތަ

 އަދި މި ޗާޓާރ  މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށް ޓާގެޓްތަކެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ފިސްކަލް ނިއ މަރިކަލް އެކ ލަވާލައި އެ ޗާޓަރގައި  ހަވާލ ވާއިރ 

ނޑައަޅައިފައިވާ ޓާ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2021ވެ. މެދ  ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބ ދާރީ ވާންޖެހޭނެއެ ންވަރާމި ތައް ހާސިލ ވާގެޓް ޗާޓަރގައި ކަ

ގ ޅޭ ގޮތ ން ހެދ ނ  ދިރާސާގައި  ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫނާދައ ލަތ   ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ގެ ދަށ ންއައި.އެމް.އެފްގެ ތެރޭގައި 

ރިޕޯޓ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  ޤާނޫނ  މ ރާޖައާ ކ ރ މަށެވެ. އައި.އެމް.އެފް ގެ ވެސް ލަފާދީފައިވަނީ ޕްރިންސިޕަލްސް ބޭސްޑް ގޮތަކަށް 

 ނެވެ.މި މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކ ރަމ ން މަސައްކަތް  ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހ ތައް ގެނައ މ ގެ ރިއާޔަތްކޮށް 

 

 

ޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ނ ވަތަ ދައ ލަތ ގެ މާލީ ނިޒާމަކީ ދައ ލަތ ގެ މާލީ ކަންކަން ރާވާ ހިންގ މ ގެ ހ ރިހާ ސް މެނޭންޕަބްލިކް ފައިނޭ

މިގޮތ ން ދައ ލަތ ގެ މާލީ ކަންކަން ރާވާ ހިންގ މަށް . ވެވަސީލަތްތަކެހ ރިހާ މަރ ހަލާތަކަކާއި ދައ ލަތ ގެ މާލީ ނިޒާމ  ރާވާ ހިންގ މ ގެ 

އި ދަރަނި އަންދާޒާކޮށް ސިޔާސަތ ތައް ރޭވ މަށް ގެންގ ޅޭ ޚަރަދާގަވާއިދ ތަކާއި، ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އާއި  އެކ ލަވާލާފައިވާ ގާނޫނ ތަކާއި

ބަޖެޓ  ތަންފީޒ  ކ ރ މ ގައި ގެންގ ޅޭ ވަސީލަތްތަކާއި ހ ރިހާ މަރ ހަލާތަކާއި، ދައ ލަތ ގެ މާލީ ކަންކަމ ގެ  ،ވަސީލަތްތަކާއި މަރ ހަލާތަކާއި

 ގެ މާނީ މާލީ ނިޒާމެއްގައި ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  ށް ރޭވިފައިވާ ގޮތްތަކަކީ ދައ ލަތ ގެ މާލީ ނިޒާމ ގެ ބައިތަކެވެ. އަދި ޒަމައ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މަ

ލޯކަލް ކައ ންސިލަތައް ވެސް މާލީ ނިޒާމ ގެ ތެރޭގައި  ދައ ލަތް ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކާއި، ދައ ލަތ ގެ ފަންޑ  ތަކާއި،، އިތ ރ ން

 ހިމެނިގެންދެއެވެ. 

ނޑިނޭޅި ކ ރެވެމ ންދާމާލީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކޮށް ހ ރި އިންއެފިޝަންސީތައް ރަނގަޅ ކޮށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ތަރައްގީކ ރ މަކީ  ތ ގެދައ ލަ  ކެ

އިން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްދައ ލަތ ގެ މަލީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާ ކ ރ މަށް ކެވެ. މިގޮތ ން މަސައްކަތެ

ވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި ވޯލްޑް ބޭންކާއި ޔޫ.އެސް އެއިޑްގެ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ދަނީ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެމ ންނެވެ. މީގެ ކ ރަމ ންނެ 

ލިބެމ ންނެވެ. ފާއިތ ވި އަހަރ ތަކ ގައި ފަންނީ ލަފާ ދަނީ އިދާރާ ތަކ ން ބޭރ ގެ އިތ ރ ންވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި، އެހެނިހެން 

ނިޒާމާ  ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތައް ރާވާ ހިންގ މ ގެ ގެ ތެރޭގައި،ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމާ ގ ޅޭ ގޮތ ން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ހެދިފައެވެ. މީ ވަނީ

ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި މެނޭޖްކ ރ މަށް ރޭވިފައިވާ  ،)ޕީމާ( ޓް މެނޭޖްމަންޓް އެސެސްމަންޓާއިޕަބްލިކް އިންވެސްޓްމަން ގ ޅޭ ގޮތ ން ހެދިފައިވާ 

ކ ރ މާ މައ ލޫމާތ  ހާމަ ފިސްކަލް  ދައ ލަތ ގެ، )ޑެމްޕާ( ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް އެސެސްމަންޓާއިތްތަކާ ގ ޅޭ ގޮތ ން ހެދިފައިވާ ގޮ
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ގ ޅޭ  ހިނގާ ގޮތާނިޒާމ  ދައ ލަތ ގެ މާލީ މ ޅި އަދި ، )އެފްޓީއީ(  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިވޭލ އޭޝަން ފިސްކަންގ ޅޭ ގޮތ ން ހެދިފައިވާ 

ހިމެނެއެވެ. މި  )ޕެފަ( ޕަބްލިކް އެކްސްޕެންޑިޗަރ އެންޑް ފައިނޭންޝަލް އެކައ ންޓަބިލިޓީ އެސެސްމަންޓްން ހެދިފައިވާ ގޮތ 

އަދި އެކްޝަން  ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ރިފޯމ  ސްޓްރެޓަޖީ ވަނީ އެސްސްމަންޓްތަކަށް ބިނާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސިން

 ފައިނޭންސް  ޕަބްލިކް މ ހިންމ  ކ ރިއަށްދާ ވަގ ތ  މި ސްޓްރެޓަޖީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަދި މިވެ. ފައެއް އެކ ލަވާލާއެ 2022-2026 ޕްލޭން

 :ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކ ގެ  ރިފޯމ  މެނޭޖްމަންޓް

 ީކ ރ ން.މެދ ރާސްތާގެ މާލީ ސިޔާސަތ  އެކ ލަވާލ މ ގެ މަރ ހަލާ އަދި ބޭނ ންކ ރެވޭ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގ 

  .ްދައ ލަތ ގެ ކޭޝް ފްލޯ އަދި ދަރަނި މެނޭޖ  ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްތައް ވަރ ގަދަކ ރ ނ 

  ްބަޖެޓ  އެކ ލަވައިލ ން  މަސައްކަތް ތަންފީޒ ކޮށް ނިންމ ން. މީގެ ސަބަބ ން ބަޖެޓިން އެންޑް ޕަރފޯމަންސް ބޭސްޑް ޕްރޮގްރާމ

 .ން ން ހާސިލ ކ ރެވޭ ނަތީޖާ ދެނެގަތ ދާއިރާތަކ  މ މ ހިންދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ން ހޭދަކ ރާ  ،ހަރ ދަނާކޮށް

 ަހެދިފައިވާ މިހާރ  އެކ ލަވާލ މާއި ގަވާއިދ ތައް ޤާނޫނާއި ބޭނ ންވާ ސިސްޓަމް ފ ރިހަމަ ކ ރ މަށް މެނޭޖްމަންޓް ފައިނޭންސް ބްލިކްޕ 

 ށް އަޕްޑޭޓް ކ ރ ން. މ ރާޖައާކޮ ގަވާއިދ ތައް ޤާނޫނާއި

 ަޝާޢިއ  ކ ރ ން.  އި ހ ރި ހިރާސްތައް ހާމަ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ފިސްކަލް ރިސްކް ސްޓޭޓްމަންޓް ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  ތަންފީޒ ކ ރ މ ގ 

 ީހަރ ދަނާކ ރ ން  ކެޕޭސިޓީ  މެނޭޖްމަންޓް ފައިނޭންސް ޕަބްލިކް  އިދާރާތަކ ގައި ލާމަރ ކަޒ. 

  ނ ންވާ ނިޒާމ ތައް ގާއިމ ކ ރ ން.ބޭ ކޮށް ކ ންފ ނިތައް ޒިންމާދާރ ކ ރ މަށްގެ ގަވަރނަންސް ނިޒާމ  ހަރ ދަނާސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ 

  ިދައ ލަތ ގެ މާލީ ހިސާބ ތައް ބަލަހައްޓައި ރިކޯޑ  ކ ރ މަށް ގެންގ ޅޭ އެސް.އޭ.ޕީ ނިޒާމ  ފ ރިހަމަ ކ ރ މާއި، ބަޖެޓ  ތައްޔާރ ކ ރ މާއ 

 ބަޖެޓ  ތަންފީޒ ކ ރ މ ގެ ކަންކަން އޮޓޮމޭޓ  ކ ރ ން.

  ެބައްޓަންކ ރ ން މިންގަނޑ ތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ށް ހަރ ދަނާކޮ ނިޒާމ  ޕްރޮކިއ މަންޓްގެދައ ލަތ ގ. 

  .ްސަރ ކާރ ގެ މަޝްރޫއ ތައް ރާވާ، ހިންގާ، މޮނިޓަރ ކ ރ މ ގެ މަރ ހަލާ ހަރ ދަނާ ކ ރ ނ 

 ްދ ތައް ގާނޫނާއި ގަވާއި ބޭނ ންވާ  ހ ޅ ވާލ މަށް  މަންޓްތައްގެ އ ސޫލ ން އިންވެސްޓް )ޕީޕީޕީ(  ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕ

 އެކ ލަވާލ ން. އި ޕީޕީޕީ ގެ ރިސަކ ތައް ދެނެގަތ މ ގެ ނިޒާމ ތައްރާވާ ހިންގ މ ގެ ނިޒާމާ ޕީޕީޕީވާލ މާއި އެކ ލަ

  ޭނޑ ތަކަށްފެތ  .އިމ ކ ރ ންގާއެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ފްރެކްޓިސްތައް ޓަރނަލް އަދި އިންބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

 

 

 ކާއި،ޒްޑް އެސްޓިމޭޓްތަ ވަނަ އަހަރ ގެ ރިވައި 2022 ނީމި ބަޔާނ ގައި ހ ށަހަޅާފައިވާދަށ ން،  ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫނ ގެ

މެދ ރާސްތާގެ  އެކ ލަވާލާފައިވާ  ވިސްނައި އަމާޒ ތަކަށް ޖެޓ ން ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންވާ ބަ ،މެދ ރާސްތާގެ ބޭސްލައިން އެސްޓިމޭޓްތަކާއި

 އަންދާޒާތަކެވެ.
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ހީނަރ ވެގެން ދިޔަ މާލީ ހާލަތ  ރަނގަޅ ކޮށް، ފިސްކަލް ގެ ސަބަބ ން  19-ކޮވިޑް ،ރެޓެޖީ އެކ ލަވާލެވިފައިވަނީފިސްކަލް ސްޓް އަހަރ ގެ ކ ރީ

-ރަޝިއާ އަދި ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދ  ހިނގަމ ންދާ ހަނގ ރާމައާ ގ ޅިގެން މެކްރޯ ނަމަވެސް އަދި ދަރަނީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ޔަކީންކ ރ މަށެވެ.

ކާ މިހާރ  ކ ރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީ، ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ ހާލަތ  ރަނގަޅ ކ ރަން އިތ ރަށް މަސައްކަތްކ ރަން ފިސްކަލް އައ  ހިރާސްތަކަ 

 ބަޖެޓ  ފައިނޭންސް ކ ރ މ ގެ ހިރާސްތައް ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް ކ ޑަކޮށް، އެ ގޮތ ން މި ސްޓްރެޓެޖީގައި ހ ށަހަޅާފައިވާނީ  މިވަނީ ޖެހިފައެވެ.

 ދަރަނީގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ކަން ޔަގީންކ ރެވޭނެ މިސްރާބެކެވެ.  ކ ޑަކޮށް، ދައ ލަތ ގެ

ނޑައަޅާފައިވާ ފިސްކަލް އެންކަރތައް ހާސިލ ކ ރ މަށް  6ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް ޖީ.ޑީ.ޕީ ގެ ނިސްބަތ ން  ޓަކައިމި ސްޓްރެޓަޖީގައި ކަ

ޖީގައި ހ ށަހަޅާފައިވާނީ މި ވެ. މި ސްޓްރެޓަ ބިލިއަން ރ ފިޔާއެ  6އިންސައްތައިން ކ ޑަކ ރަންޖެހެއެވެ. މިއީ ރ ފިޔާއިން ބަލާނަމަ 

ކ ން ސްޓްމަންޓް އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދ ގެ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅ ތަކ ން ގެނައ މަށެވެ. މިގޮތ ން އާމްދަނީއަށް ގެންނަން ހ ށަހަޅާފައިވާ ބަދަލ ތަ އެޖެ

އިންސައްތައިގެ އެޖެސްޓްމަންޓެއް  3ކ ން ޖީ.ޑީ.ޕީ ގެ އިންސައްތަ އަދި ޚަރަދ ގެ ޕޮލިސީ ތަކަށް ގެންނަން ހ ށަހަޅާ ބަދަލ ތަ 3ޖީ.ޑީ.ޕީ ގެ 

ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ގެ ކ ރިއަށް މި ބަދަލ ތައް ތަންފީޒ ކ ރަން ފެށ މަކީ ފިސްކަލް ދެމެހެއްޓެނިވިކަމަށް  2023ގެންނަން ހ ށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 

 ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކެވެ. 

 ކ ރެވިގެން ދާނީ މި ސްޓްރެޓެޖީގެ މައްޗަށެވެ.ތައްޔާރ   ރ ގެ ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ވަނަ އަހަ 2023

********* 
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2022 2022 2021 *2021     

        

 އާއި ހިލޭ އެހީ  ޖ މ ލަ ާއމްދަނީ 21,128.5 21,353.4 24,279.9 24,947.8

 ޖ މ ލަ ާއމްދަނީ  18,917.0 20,321.6 21,368.1 23,921.8
        

 އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީ   2,985.3 2,843.0 3,223.4 3,255.0

 ބިޒްަނސް ައދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް  2,001.2 2,748.8 2,711.3 3,004.5

   އިާދިއން ނަގާ ޓެކްސް ވިޔަާފރީގެ ފަ ހޯލްޑިްނގ ައދި ތ ވި 1,316.1 1,847.0 1,893.7 2,006.1
   ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް  589.6 675.1 603.4 651.2

 ގ ޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް  4,676.4 7,733.3 7,699.4 9,706.1

   ޓ އަރިަޒމް ގ ްޑސް އެްނޑް ސަރިވސަްސ ޓެކްސް 2,640.2 5,247.7 4,821.8 6,725.7
   ސް އެންޑް ަސރިވަސސް ޓެކްސްޖެނެރަލް ގ ޑް 2,036.2 2,485.6 2,877.5 2,980.4
 އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ިޑއ ޓީ  1,151.4 1,277.2 1,640.7 1,768.0

   އެައރޕޯޓް ސަރވިސް ާޗޖް  531.1 473.4 769.2 800.9
   ގްރީން ޓެކްސް  616.6 802.1 823.7 967.1

 އެކިއެކި ިޚދ މަަތށް ނެގޭ ފީ  1,625.0 1,379.3 1,503.5 2,024.8

 ރަިޖސްޓްރޭޝަން އާއި ލަިއސަްނސް ފީ 679.5 722.8 740.6 730.4

 ްމދަނީ އާހަރ މ ދަލ ގެ  4,722.8 2,254.9 2,356.0 1,927.5

 އިންޓަެރސްޓާއި ފަިއދާ  799.4 521.4 1,237.9 913.8

 ނިއ  ެރވެިނއ  މެޝާޒް  - - - -

 އެހެނިހެން އާްމދަނީ  276.0 840.8 255.3 591.5

 ހިލޭ އެހީ 2,211.5 1,031.8 2,911.8 1,026.0
      

 ޖ މ ލަ ޚަަރދ    33,431.5 32,806.2 34,101.8 39,730.7

 ޖ މ ލަ ބަޖެޓ    37,167.7 37,091.9 36,999.3 42,807.9
       

 ރިކަރަންޓް ޚަަރދ    21,638.1 23,983.3 24,823.3 27,555.7

   މ ަވއްޒަފ ްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދ   8,416.4 8,681.5 9,766.5 9,939.8

1,742.5 1,664.5 1,649.9 1,592.5 
ޕެންޝަނާިއ، މ ސްކ ޅިކ ރަްއވާ މ ަވއްަޒފ ންނަށާއި އަދި ވަކި ިޚދ މަތަކަށް 

   ނޫން ގޮތ ން ދޭ ފައިސާ 

   ތަކެއްޗާއި ޚިދ މަތްތައް  5,156.4 5,538.7 5,525.3 5,403.0
   ދަތ ރ ފަތ ރ  ކ ރ މ ގެ ަޚރަދ     172.3 183.2 203.0 206.1
   އޮފީސް ހިްނގ މ ގެ ބޭނ މަށް ހޯދާ ަތކެތީގެ ައގ     611.8 680.7 693.9 693.2

   އޮފީސް ހިްނގ މަށް ޭބނ ްނވާ ޚިދ މަތ ގެ ޚަަރދ     2,383.9 2,258.5 2,330.0 2,433.2
   ޚިދ މަތް ދިނ މ ގެ ޭބނ މަށް ޯހދާ ތަކެތީގެ ައގ     1,098.3 1,538.5 1,260.4 1,374.8

   މްރީން ކ ރ މަށް ކ ެރވޭ ޚަަރދ  ތަ   630.8 567.4 690.1 344.0
   މަރާމާތ  ކ ރ މާއި ބެލެހެއްޓ މ ގެ ަޚރަދ     259.4 310.3 348.4 351.7
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2022 2022 2021 *2021     

        

   ސަރ ކާރ ންދޭ އެހީ، ިއޝްތިރާާކއި ައިދ ސަބްިސޑީޒް  2,622.7 4,344.7 3,281.6 5,707.9
   އެހެނިހެން ރިކަރަންޓް ަޚަރދ ތައް  2,568.6 2.363.6 3,019.4 3,197.1
  ކައ ންސިލްތަކަށް ދޫކ ރާ ްގރާންޓް  1,281.5 1,405.0 1,565.4 1,565.4

        
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ    15,529.6 13,108.6 12,176.0 15,252.3

   ތަރަްއީގގެ މަްޝރޫއ ަތއް ހިްނގ މަށް ަސރ ކާރ ން ކ ރާ ޚަަރދ   3.1 75.4 22.5 21.4
   އިްނެވސްޓްމަންޓް ްޕރޮްގރާމް  ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ 8,441.5 5,363.2 6,330.4 7,427.5
   ހަރ މ ދާ، ިއންެވސްޓްމަންޓް ައދި ލޯން ދޫކ ރ ން  1,953.6 3,384.3 1,625.6 4,726.1

  ބަޖެޓ  ކޮންޓިންޖެްނސީ  1,395.3 - 1,300.0 -

   ދަރަނި އަނބ ރާ ެދއްކ ން  3,714.9 4,047.8 2,861.7 3,005.5
   ކަށް ދައްކާ ަރއ ސ ލްމާލ ބޭރ ގެ މާލީ ިއދާރާތަ 21.3 12.2 35.7 35.7
  އެހެނިހެން އިްނވެސްޓްަމންޓް  - 225.7 - 36.1
        

 ޕްރައިަމރީ ބެލެްނސް   (9,834.6) (9,348.3) (6,906.7) (11,733.5)

 އޯވަރޯލް ބެެލންސް   (12,303.0) (11,452.7) (9,821.9) (14,782.9)

     
 )%(ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން     

 ޕްރަިއމަރީ ބެލެްނސް   11.7-  12.7-

 އޯަވރޯލް ބެލެްނސް   14.3-  16.0-

 ޑައިރެކްޓް ަދރަނި   99.7  100.3

 ޑައިރެކްޓް ައދި ެގރެންޓީ ދީަފއިވާ ދަަރނި  117.8  113.9
 
 މިލިއަން ރ ފިޔާ ސަޕްލިމަންޓްކޮށްަފއިވޭ. 2,245.0ގެ ބަޖެޓަށް  2021 ،ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކ ރި ބަެޖޓާއެކ  2022 *
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*2027 *2026 *2025 *2024 *2023 *2022 2021 2020   
                

 ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ )މިިލއަން ރ ފިާޔއިން( 57,568.7 80,214.5 92,343.1 103,080.7 114,897.9 125,744.4 134,293.5 148,579.7

 ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ ކ ިރައރާ އިްނސައްތަ  33.3%- 39.3% 15.1% 11.6% 11.5% 9.4% 6.8% 10.6%

 ގެ ކޮންސްޓަންޓް ޕްަރއިަސސް( 2014ރިއަލް ޖީޑީޕީ )މިިލއަން ރ ފިާޔއިްނ،  51,260.8 70,203.1 79,358.9 87,049.4 95,327.9 102,504.9 107,547.3 116,907.4

 ޕީ ބަދަލ ވާ އިްނސަްއތަ ރިއަލް ޖީޑީ 33.5%- 37.0% 13.0% 9.7% 9.5% 7.5% 4.9% 8.7%

 ސީ.ޕީ.އައި އިންފްލޭޝަން  1.6%- 0.2% 2.6% 0.8% 1.0% 1.1%  1.1% 1.1%

                

 ޓޫރިސްޓ ން ޒިޔާަރތް ކ ރާ ައދަދ   555,494 1,321,937 1,625,648 1,865,518 2,207,913 2,590,833 2,775,243 2,972,780

 ޓޫރިސްޓ ން ޒިޔާަރތް ކ ރާ ައދަދ  ަބދަލ ވާ އިްނސައްތަ  67.4%- 138.0% 23.0% 14.8% 18.4% 17.3% 7.1% 7.1%

 ބެޑްަނއިޓްސް  3,984,712 10,073,404 11,354,323 12,518,543 14,369,842 16,352,586 17,030,525 17,976,328

 ބެޑްަނއިޓްސް ަބދަލ ވާ އިންަސއްތަ  62.7%- 152.8% 12.7% 10.3% 14.8% 13.8% 4.1% 5.6%

 ޓް ކޭސް ސިޭނިރއޯެގ އަންދާާޒތަކެވެ. ޮމޑަރޭއަށް ހ ރި ައންދާޒާތަކަކީ  2027ން އ2022ި * 
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2027 2026 2025 2024 2023     

         

 ނީ ާއއި ހިލޭ އެހީ ޖ މ ލަ އާްމދަ  30,792.5 32,349.7 35,032.6 37,317.9 39,999.2

 ާއމްދަނީ  ޖ މ ލަ 28,458.5 31,479.7 34,159.1 36,467.5 39,122.7

         
 ޑިއ ޓީ  އިމްޕޯޓް 3,633.5 4,050.1 4,432.4 4,733.8 5,237.3

 ޓެކްސް  ޕްރޮަޕރޓީ އިންކަމް އަދި 3,444.4 3,906.5 4,220.5 4,489.1 4,774.1

   ހޯލްޑިްނގ އަދި ވިޔަާފރީގެ ފަިއދާިއން ނަގާ ޓެްކސްވިތ  2,381.7 2,765.0 3,029.0 3,253.6 3,487.4
   އިންިޑވިޑ އަލް އިންކަމް ޓެކްސް  386.8 444.3 476.1 504.1 535.9
  ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް  666.1 687.6 705.7 721.9 741.1

 *ޓެކްސް  ސަރވިސް އަދި ގ ޑްސް 13,589.5 15,043.7 16,309.4 17,567.2 18,936.6

   ޓ އަރިަޒމް ގ ްޑސް އެްނޑް ސަރިވސަްސ ޓެކްސް 9,383.1 10,404.0 11,408.4 12,349.4 13,298.3
   ޖެނެރަލް ގ ޑްސް އެންޑް ަސރިވަސސް ޓެކްސް 4,206.4 4,639.7 4,901.0 5,217.8 5,638.3
 ިޑއ ޓީ  އަދި ޓެކްސް އެހެނިހެން 2,022.2 2,294.4 2,652.3 2,819.2 3,000.9

   އެައރޕޯޓް ސަރވިސް ާޗޖް  943.6 1,111.2 1,304.9 1,409.5 1,509.9
   ގްރީން ޓެކްސް  1,078.6 1,183.2 1,347.4 1,409.7 1,491.0
 ފީ  ނެގޭ ިޚދ މަަތށް އެކިއެކި 1,980.9 2,237.1 2,461.9 2,602.9 2,751.2

 ފީ ލަިއސަްނސް އާއި ރަިޖސްޓްރޭޝަން 731.8 753.6 760.6 767.9 775.1

 އާްމދަނީ  ހަރ މ ދަލ ގެ 1,569.9 1,588.2 1,682.2 1,776.3 1,884.3

 ފަިއދާ  އިންޓަެރސްޓާއި 838.1 914.5 975.6 1,024.2 1,082.9

 *މެޝާޒް ެރވެިނއ  ނިއ  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 އާްމދަނީ  އެހެނިހެން 648.3 691.7 664.2 686.9 680.3

 މްަދނީ އާ  ލިބޭ ގޮތ ަގއި އެހީގެ ހިލޭ 2,334.0 870.1 873.5 850.4 876.5
         

 ޖ މ ލަ ޚަަރދ    39,042.1 41,363.0 41,568.8 42,363.8 43,240.5

 ޖ މ ލަ ބަޖެޓ    41,533.4 43,678.7 49,997.9 55,080.2 46,598.0
        

 ރިކަރަންޓް ަޚރަދ   28,458.5 29,868.6 30,360.0 30,589.7 31,011.7

  މ ަވއްޒަފ ްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދ   10,453.3 10,451.7 10,444.5 10,697.9 10,938.9

2,248.0 2,130.0 2,011.2 1,921.7 1,832.0 
ޕެންޝަނާިއ، މ ސްކ ޅިކ ރަްއވާ މ ަވއްަޒފ ންނަށާއި އަިދ 

   ވަކި ޚިދ މަތަކަށް ނޫން ގޮތ ން ދޭ ަފިއސާ 

  ޕޭ ހާމަނަިއޒޭޝަްނއަށް  500.0 1,750.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0

  ތަކެއްޗާއި ޚިދ މަތްތައް  5,023.1 4,996.8 5,026.9 5,132.9 5,245.9

   ދަތ ރ ފަތ ރ  ކ ރ މ ގެ ަޚރަދ     210.3 212.3 214.5 216.9 219.3
   އޮފީސް ހިްނގ މ ގެ ބޭނ މަށް ހޯދާ ަތކެތީގެ ައގ     709.7 717.0 715.2 723.2 731.1

   ޚިދ މަތ ގެ ޚަަރދ   އޮފީސް ހިްނގ މަށް ޭބނ ްނވާ   2,444.4 2,417.5 2,416.6 2,447.8 2,478.9
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2027 2026 2025 2024 2023     

         

  ޚިދ މަތް ދިނ މ ގެ ޭބނ މަށް ޯހދާ ތަކެތީގެ ައގ     984.5 983.5 1,007.4 1,018.6 1,029.7

   ތަމްރީން ކ ރ މަށް ކ ެރވޭ ޚަަރދ     326.5 315.6 318.9 368.0 424.7
   މަރާމާތ ކ ރ ާމއި ބެލެެހއްޓ މ ގެ ޚަަރދ     347.8 351.0 354.4 358.3 362.3

   ސަރ ކާރ ންދޭ އެހީ، ިއޝްތިރާާކއި ައިދ ސަބްިސޑީޒް  5,040.1 4,562.0 4,379.3 4,107.2 4,119.3
  ކައ ންސިލްތަކަށް ދޫކ ރާ ފަިއސާ  1,714.1 1,895.4 2,056.4 2,194.1 2,354.5

   އެހެނިހެން ރިކަރަންޓް ަޚަރދ ތައް  3,895.8 4,291.1 4,441.6 4,327.6 4,105.2
         

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ   13,074.9 13,310.1 17,637.9 21,990.5 12,586.3

19.0 18.8 18.6 18.6 20.9 
ގެ މަްޝރޫއ ތައް ިހންގ މަށް ަސރ ކާރ ން ކ ާރ ތަރަްއގީ 
   ޚަަރދ  

6,262.3 6,188.7 6,189.1 8,017.2 7,430.4 
 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިްނެވސްޓްމަންޓް ްޕރޮްގރާމް

   )ހިނގަމ ންދާ(

   ހަރ މ ދާ، ިއންެވސްޓްމަންޓް ައދި ލޯން ދޫކ ރ ން  1,670.3 1,431.9 1,438.0 1,538.5 1,557.5
  ބަޖެޓ  ކޮންޓިންޖެްނސީ  1,462.0 1,526.7 1,563.2 1,528.2 1,390.0

       
   ދަރަނި އަނބ ރާ ެދއްކ ން  2,463.6 2,300.4 8,413.8 12,700.9 3,341.9

   ކަށް ދައްކާ ަރއ ސ ލްމާލ ބޭރ ގެ މާލީ ިއދާރާތަ 27.7 15.3 15.3 15.4 15.6
       

 ނިއ  ޕޮލިސީ އިީނޝިއެިޓވްސް  - 500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0
         

 ޕްރައިަމރީ ބެލެްނސް   (4,503.8) (4,874.0) (2,247.7) (872.3) 718.9

 އޯވަރޯލް ބެެލންސް   (8,249.6) (9,013.2) (6,536.3) (5,045.9) (3,241.3)

      
 )%(ޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން ޖީ     
 ޕްރަިއމަރީ ބެލެްނސް  4.4- 4.2- 1.8- 0.6- 0.5

 އޯަވރޯލް ބެލެްނސް  8.0- 7.8- 5.2- 3.8- 2.2-

 ޑައިރެކްޓް ަދރަނި  103.0 100.5 97.4 90.2 84.7

 ޑައިރެކްޓް ައދި ެގރެންޓީ ދީަފއިވާ ދަަރނި 114.7 110.7 105.6 96.8 89.7

 )ނިއ  ެރވެިނއ  މެަޝރސް( ކ ހ ގެ އަްނދާޒާތަކ ގައި ޖީ.ެއސް.ޓީ ރޭޓ ތަްއ މަތިކ ރ މ ން އިތ ރަށް ިލބޭ އާްމދަނީ* ގ ޑްސް އެްނޑް ސަރިވސަސް ޓެ

 ހިމެނޭ. 


