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 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް  

 

  2020އޭޕްރީލް  18ތާރީޚް: 

  

 

 

އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް   19-"ކޮވިޑްށް، ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ 2020އޭްޕރީލް  5މި ކަރުދާހަކީ 

ކަށް  ތަ ކުރާނެ އަސަރު"، މި ސުރުޚީގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ ހިސާބުތަކަށާއި މައުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި، ދައުލަތުން ދޭ ޚިދުމަތް

ނެކަމަށް   ހޯދައި މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅަންޖެހޭކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކޭޝްފްލޯހުއްޓުމެއް ނައިސް 

   ކަރުދާހެކެވެ.    ހުށަހަޅާ  ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްދީމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފެންނަ 

ސާދީ ލޮޅުން އަންނާނެކަމަށް  އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު" ގައި އިޤްތި 19-"ކޮވިޑް

  އެންމެ ބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ ސިނާރިއޯއަކީ ސިނާރިއޯ މިހާރު ކުރިމަތިވާނެކަމަށް އެކި ސިނާރިއޯތަކުގެ ތެރެއިން  ނެކަމަށް ހިމަނާފައިވާ ލަފާކުރެވޭ 

ށް އަންނަމުންދާ  މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް، ހާލަތަ އި ހިމަނާ ހިސާބުތައް ބިނާކޮށްފައިވާނީ އެ ކަރުދާހުގެ ސިނާރިއޯ ތިނެއްގެ  މި ކަރުދާހުގަ  ތިނެކެވެ. 

   އެވެ. އެކަށީގެންވެފަހެއް ކުރިމަތިވުންވެސް ނުވަތަ  ހަތަރެއް  ބަލައި، މި ސިނާރިއޯ އިތުރަށް ގޯސްވެ، ސިނާރިއޯ ތަކަށް ބަދަލު

 

 

އިންސައްތަ ދަށްވާނެކަމަށް   39އިންސައްތަ ދަށްވެ، ބެޑްނައިޓްސް  50ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ އަދަދު  ގައި 3ސިނާރިއޯ 

ގެ އަސަރުކޮށް، އިޤްތިސާދުގެ ޖުމުލަ ޑިމާންޑް  އަދި ރާއްޖޭގެ ރިއަލް އިކޮނޮމީގެ އެހެން ސެކްޓަރތަކަށްވެސް މީ ފައި ވާނެއެވެ. ލަފާކުރެވި 

 އިންސައްތައިން ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  11.5ވަނަ އަހަރު   2020ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެއާއެކު، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި   2020އުލަތުގެ އާމްދަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުމަށާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންނަ ބޮޑު ހީނަރުކަމާއެކު، ދަ

އިންސައްތަ ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މި ސިނާރިއޯގައި، އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި    49އަންދާޒާކުރި މިންވަރާ އަޅައި ބަލާއިރު  

 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.   4.6އަހަރު މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ ރުފިޔާއެވެ. މި  ބިލިއަން 15.2ރެވެނީ ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކު 2020

ރ  ނިސްޓައާމްދަނީއަށް އަންނަ ހީނަރުކަމާއެކު، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ވަނީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޑެޕިއުޓީ މި

ކުރުމާއި، ފަތުރަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަ އިންސައްތަ ކުޑަކުރުމާއި، ދަތުރު 20މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ފަންތީގެ ފެށިގެން މަތީ ލެވެލްއިން 

ދުތަކަށް  މަރާމާތުތަކާއި ހަރުމުދާ ހޯދުން މަޑުޖައްސާލުމާއި، އެހެނިހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައެްވެސް ކުޑަކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އިތުރު ޚަރަ
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ވެސް ވަނީ މަޑުޖައްސާލެވިފައެވެ. އަދި ލޯނު އަދާކުރުމަށް    މަޝްރޫޢުތައް އެވޯޑްކުރުން  ، ތުރު މުވައްޒަފުން ނުނެގުމާއިކޮމިޓްނުކުރުމުގެ ގޮތުން އި

  ރުފިޔާއަށް  35,000ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރަށް،  ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް ޑެޓް ރިލީފް އަދި މޮރެޓޯރިއަމް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް

ފިޔަވަޅުތަކާއެކު،  ދެންނެވުނު  ޚަރަދެއް ކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ވަނީ ދެންނެވިފައެވެ. މި    ވުރެ ބޮޑު ކޮންމެ

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ. މިއަށްވުރެ    30.1ބިލިއަން ރުފިޔާއިން    37.9ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ    2020ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު،  

ނަމަ، ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކަށާއި ްޕރޮގްރާމްތަކަށް ބުރޫ އަރާނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުން މުވައްޒަފުން  ބޮޑަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރާ

  .  މަދުކުރަން ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ

އާ ގުޅިގެން ސިއްޙަތަށާއި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށާއި، ކާރިސާ   19- ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް އެކި ދިމަދިމާލުން ހިފެހެއްޓި ނަމަވެސް، ކޮވިޑް 

ތުރަށް ބޮޑުކުރަން  އިމިކަމަށް އިތުރަށް ފައިސާ އެމެނޭޖްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދުވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި ހާލަތު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތަށް ބަލައި، 

ކުން ވަނީ ދައުލަތުގެ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައެވެ.  ޖެހިފައެވެ. ހަމައެއާއެކު، އިޤްތިސާދަށް އައި ބޮޑު ހީނަރުކަމާއެކު، ވިޔަފާރިތަކާއި ގޭބިސީތަ 

ކެވެ. އެހެންކަމުން، އިޤްތިސާދީ ރިލީފް  މި ކާރިސާގެ ތެރޭގައި ކުރުމުއްދަތުގައި ވަޒީފާތައް ދެމެހެއްޓުމަކީ ދައުލަތުގެ މުހިއްމު މަގުސަދެ ،  މިގޮތުންް

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ    2020ެޕކޭޖަށްވެސް ދައުލަތުން ޚަރަދު އިތުރުކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ. މި ޚަރަދުތައް މި ވަގުތު ހަމަޖައްސަމުންދަނީ  

 ރީއެލޮކޭޓް ކޮށްގެންނެވެ. ބަޖެޓުގެ ކޮންޓިންޖެންސީއިންނާއި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 

ޑަށް  ތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދަށް ބަލައި ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓަށާއި ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދަންޖެހޭ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮދައުލަ

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެ، ފައިނޭންސިންގ ހޯދަންޖެހޭ މިންވަރު   13ގައި، ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ތިނެއްއިތުރުވެފައެވެ. މިގޮތުން ސިނާރިއޯ 

 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.   13.2

 : ޑެފިސިޓް އަދި ފައިނޭންސިންގ )މިލިއަން ރުފިޔާއިން( 1ތާވަލު 

   ފާސްކުރި  1ސިނާރިއޯ  2ސިނާރިއޯ  3ސިނާރިއޯ  4ސިނާރިއޯ  5ސިނާރިއޯ 

 ޖުމްލަ ާއމްދަނީ އާއި ހިޭލއެހީ  29,921.6 17,267.6 16,233.9 15,259.8 13,300.6 11,603.2

        

 ބަޖެޓު  37,871.3 30,132.8 30,132.8 30,132.8 30,132.8 30,132.8

 ދަރަނި އަނުބރާ ެދއްކުން ައދި އެެހނިެހން 1,904.9 1,904.9 1,904.9 1,904.9 1,904.9 1,904.9

 ޖުމްލަ ަޚރަދު  35,966.4 28,227.9 28,227.9 28,227.9 28,227.9 28,227.9
        

 އޯވަރޯލް ބެލަންސް / ޑެފިސިޓް  (6,044.8) (10,960.3) (11,994.0) (12,968.1) (14,927.3) (16,624.7)

 އިންޓަެރސްޓް ޚަަރދު  1,843.7 1,843.7 1,843.7 1,843.7 1,843.7 1,843.7

 ޕްރައިމަރީ ބެލަންސް  (4,201.1) (9,116.6) (10,150.3) (11,124.4) (13,083.6) (14,781.0)

        

 އުފެއްދުއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ޑެފިސިޓް  6.1%- 10.8%- 12.3%- 13.7%- 17.3%- 22.9%-

        

 ފައިނޭންސިންގ ބޭނުންވާ މިންވަރު  (8,826.8) (13,194.3) (14,228.0) (15,202.1) (17,161.3) (18,858.7)

 ޑެފިސިޓް    (6,044.8) (10,974.3) (12,008.0) (12,982.1) (14,941.3) (16,638.7)

 ެއހެނިހެން  އަނބުރާ ެދއްކުން ައދި  ދަރަނި    (1,904.9) (1,904.9) (1,904.9) (1,904.9) (1,904.9) (1,904.9)

 އެސް.ޑީ.އެފް އަށް ޓްރާްނސްފަރ ކުރާ    (877.1) (315.1) (315.1) (315.1) (315.1) (315.1)
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 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް  

   ފާސްކުރި  1ސިނާރިއޯ  2ސިނާރިއޯ  3ސިނާރިއޯ  4ސިނާރިއޯ  5ސިނާރިއޯ 

 ފައިނޭންސިންގ ހޯދުން       

 ލޯނު ޕްރޮޖެކްޓް  3,038.9 1,855.6 1,855.6 1,855.6 1,855.6 1,855.6

 ލޯނު އަނބުރާ ެދއްކުން  ސަބްިސޑިައރީ  231.3 115.6 115.6 115.6 115.6 77.1

        

 ފައިނޭންސިންގގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ  (5,556.6) (11,223.1) (12,256.8) (13,230.9) (15,190.1) (16,926.0)

        

 މެމޮެރންޑަމް: ޮނމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ  97,534.6 84,707.1 82,700.1 81,259.9 75,584.0 64,541.8

 

އާ ގުޅިގެން އަންނަ ސިއްޙީ އަދި    19-ހޯދުމަކީ ދައުލަތުގެ ޚިދުމަތްތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ކޮވިޑްފައިނޭންސިންގ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ 

ލީ އިދާރާތަކުން  އިޤްތިސާދީ ލޮޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުކުރުމަށް ކޮންމެހެން މުހިއްމުކަމެކެވެ. މިގޮތުން ބޭރު ޤައުމުތަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާ

މުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެހީދޭނެ، ރާއްޖެއާ ރަހުމަތްތެރި ހުރިހާ ޤައުމަކާއި،  ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނު ހޯދު

، ފައިސާ ލިބޭ ހިސާބަށް ދިއުމަށް  މިނި ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފައިސާ ނަމަވެސް މި  ދެކެވެމުންނެވެ.  ހުރިހާ މާލީ އިދާރާތަކާއި ދަނީ ވާހަކަ

   އިތުރު ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

 

 

ފައިނޭންސިންގގެ ގޮތުގައި ވަންނަ ފައިސާ އިންތިހާއަށް މަދުވެފައިވުމާއެކު، ކުރުމުއްދަތުގައި ދައުލަތުގެ  އި ތުގައާ ގޮދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ

ބަލައި، ކުރިއަށް އޮތް  ތިނަކަށް ވަނީ ހޯދަން ޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން، ސިނާރިޯ  ތައްއިތުރު ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ކޭޝްފްލޯ 

ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓައި، ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހޭދަތައްކޮށް، އިޤްތިސާދީ ގޮތުން އާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ  މަހަށް ދައުލަތުގެ ތިން 

 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިނޭންސިންގ ބޭނުންވެއެވެ.  4.2އަސާސީ ކަންކަން ފުއްދޭ މިންވަރު ކަށަވަރުކުރުމަށް އެންމެ މަދުވެގެން  

 )މިލިއަން ރުފިޔާއިން( ސްދުވަހުގެ ކޭޝްފްލޯ އަންދާޒާ މަ 6ކުރިއަށް އޮތް :  2ތާވަލު 

  އޭޕްރީލް  މެއި  ޖޫން  ޖުލައި  އޮަގސްޓް  ސެޕްޓެންަބރު 

 އާްމދަނީ   881.2   598.2   731.6  996.0 805.4 925.1

 ޚަަރދު   2,327.9   2,273.1   2,273.1  2,265.3 2,210.5 2,210.5

 ފަރަގު  (1,446.7)  (1,674.9)  (1,541.6)  (1,269.3) (1,405.1) (1,285.4)

 ފައިނޭްނސިްންގ ެގޕް   1,311.6   1,528.3   1,395.0  1,076.8 1,228.4 1,111.6

 ަފއިނޭްނސިްނގ ކިއުމުލޭޓިްވ  1,311.6   2,839.9   4,234.8  5,311.6 6,540.1 7,651.7
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 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް  

 

 މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ހިސާބުތަކަކީވެސް ބަދަލުވަމުންދާ ހާލަތަށް ބަލައި އެކި ހިރާސްތައް ހުރި އަންދާޒާތަކެކެވެ. މިގޮތުން: 

 އާމްދަނީ:   .1

o  ިވުން ހުއްޓިފައިތައް  ލޮކްޑައުން އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރ 

o   ްން ދެއްކުމުގައިވެސް ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެކަމަށް ބެލެވު ދައުލަތަށް ފައިސާ  ވިޔަފާރިތަކުނ 

 

 ޚަރަދު:   .2

o   ާމި ހާލަތުގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ އިޤްތިސާދުގެ ޑިމާންޑް ދަށްވެފައިވ

   ވުން ކުޑަކުރުމަށް ދަތި ށް ވާތީ، ޚަރަދުު ދަނޑިވަޅެއްގައި، އިތުރަށް ކަންކަން ގޯސްވެދާނެކަމަކަ

o  ްވުން ، ސިއްޙީ އަދި ކާރިސާ މެނޭޖްކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު އިތުރު ތުންގެ ހާލަތު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮ  19-ކޮވިޑ 

o  ެނާއި ދަނޑުވެރިން ން ދާއިރާތަކަށް އެހީތެރިވާން ޖެހުން. މިސާލަކަށް، މަސްވެރިންނިހެއިޤްތިސާދުގައި ހިމެނޭ އެހ 

o   ާކުންފުނިތަކުގެ އަޮޕރޭޝަނަލް ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށް މަރުކަޒީ ސަރުކާރަށް ބަރޯސާވާން ފެށުންދައުލަތް ހިއްސާވ 

 

 ފައިނޭންސިންގ:   .3

o ްމިފަދަ  ގެ ކަންކަމަށް ލިބޭއެހީ 19-ވަރލްޑް ބޭންކްފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ލިބެމުންދާ އެހީއަކީ ކޮވިޑ .

 ހޯދަން މި ދަނޑިވަޅުގައި ދަތިވުންކުން ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އޮަޕރޭޝަނަލް ޚަރަދުތަކަށް އެހީ ތަ އިދާރާ

o 2020    ްބޭރުގެ ބައެއް މާލީ އިދާރާތަކާއެކު ކުރެވެމުން އައި މަޝްވަރާތައް ވަނީ މިހާރުގެ  ގެ ބަޖެޓަށް ފައިނޭންސް ހޯދުމަށ

 ވުން ހާލަތުގެ ސަބަބުން މަޑުޖެހިފައި

o ަޤްވާމީ މާލީ ބާޒާރުގައި ހަރަކާތްތައް މަޑުޖެހިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ބޮންޑެއް ނުވަތަ ސުކޫކެއް ވިއްކައިގެން މިވަގުތު  ބައިނަލްއ

. މިކަމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ލަފާދެއްވަނީ މާކެޓްތައް ހަމައަކަށް އެޅުމުން ދަތިވުންފައިސާ ހޯދެން 

ވާތީ، މިއީވެސް މިވަގުތު  ށްފައިންގ މިހާރު ދަށް ކޮރޭޓި ކްރެޑިޓް އަދި ރާއްޖޭގެ  ށް. ބޮންޑު ނުވަތަ ސުކޫކް ވިއްކުމަ

 ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުމެއް. 

o ުގައި އެ ޤައުމުތައްވެސް ލޮކްޑައުންގައި ވުމާއެކު، ފައިސާ ހޯދަން ދަތިވެ  ބޭރުން ހޯދާ ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯނު ހޯދުމ

 . ނެގޯސިއޭޝަނަށް ދުވަސް ނެގުން

o   ްރަޙްމަތްތެރި ބައެއް ޤައުމުތަކުން އަޅާފައިވާ ކެިޕޓަލް ކޮންޓްރޯލްސްގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި، އެ ޤައުމުތަކުގައިވެސ

ހުރިގޮތުން، އެ ޤައުމުތަކުން ފައިސާ ބޭރުކުރުމުގަޔާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އުދަގޫތަކެއް  ގެ އަސަރު    19-ކޮވިޑް 

 . ދަނީ ކުރިމަތިވަމުން

o  ްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ ބޭންކުތަކާއި އެހެނިހެން އިންވެސްޓަރުންވެސް ވަނީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން   19-ކޮވިޑ

މަށް ދަތިވެ، މިހާރު ހުރި  ޖެހިފައި. މިގޮތުން ދައުލަތުން ވިއްކާ ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކަށް އާ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ގެނައު

 މްކުރަމުން. އިންވެސްޓްމަންޓްތައްވެސް ދަނީ ރިޑީ 

 



 

ޑިޕާރްޓމަންޓް  ޒްފިސްކަލް އެފެައރ 5  

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް  

 

 ޑޯނަރ  ން( ރު މެރިކާ ޑޮލަ އަދަދު )އެ  އިތުރު ތަފްސީލު 

- ރިކާ  ޑޮލަރު ކެޓް ން އެމެ މިލިއަ   10މީގެ ތެރެއިން  

ވަނީ ލިބިފައި. އެހެން  ގެ ތެރެއިން  ޑީއޯ ޑީ 

ށް  މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ބަޖެޓް ސަޕޯޓަ 

 ވޭތޯ މަޝްވަރާ ކުރަނީ. ރެ ރީއެލޮކޭޓް ކު 

 ބޭންކް  ވަރލްޑް  30.10

 ބޭންކް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  27.60 ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން  

އަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އޭޝި 5.00 ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން  

 އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 

 ރީ ފަންޑު އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަ 30.00 މަރުހަލާގައި މަޝްވަރާ ނިމި، ބޯޑު އެޕްރޫވަލް  

 ސްލާމިކް ޑިވެލޮްޕމަންޓް ބޭންކް އި 25.59 ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން  

ރ  ކް ފަންޑް ފޮއޯެޕ 20.00 ހިފައި. ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މަގުމަތީގައި.  ހަމަޖެ 

މަންޓް  ނަލް ޑިވެލޮްޕއިންޓަރނޭޝަ

 )އޮފިޑް( 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ފެސިލިޓީއެއް. މަޝްވަރާ  

 ކުރަމުންދަނީ 

ންސް  ނޭއިންޓަރނޭޝަނަލް ފައި 50.00

 )އައި.އެފް.ސީ(  ކޯަޕރޭޝަން

 ޕްމަންޓް ފަންޑް ސާކް ޑިވެލޮ 1.50 ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން  

 ނައިޒޭޝަން ގަ އޯޑް ހެލްތް ވަރލް 0.40 

 ފް ޔުނިސެ 0.18 

   

އެސްޓީއޯ   –އެޗް.އެސް.ީބ.ސީ  25.00 ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން  

 ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީ ޓްރޭޑް 

 ޖުމުލަ  215.37 

 

ސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ރަލް ގުޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ އާއި ހިލޭ އެހީ ހޯދުމުގެ މަމަތްތެރި ޤައުމުތަކާއެކު ބައިލެޓެ ރަހު، މީގެ އިތުރަށް

 އެވެ.  ރިން އެފެއަރޒް އިން ކުރަމުންދެފޮ

 

 

 

 

 



 

ޑިޕާރްޓމަންޓް  ޒްފިސްކަލް އެފެައރ 6  

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް  

 

 އެޅުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ތައްޚަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅު ދައުލަތުގެ ކުރުމުއްދަތުގައި

ަޕބްލިކް ބޭންކު އެކައުންޓުން އޯވަރޑްރޯ ކުރެވޭ ލިމިޓް މަތިކުރުން: މީގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ކުރުމުއްދަތުގައި ކުރަންޖެހޭ   .1

އަހަރުގެ އެވްރެޖް އާމްދަނީގެ    3ބިލިއަން ރުފިޔާ )ވޭތުވެދިޔަ    4.4ޚަރަދުތައްކޮށް، ޚިދުމަތްދިނުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. މިގޮތުން  

ފައިނޭންސް ކޮސްޓެއް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް، އޯވަރޑްރޯ ކުރެވޭ ގޮތަށް  އަހަރުގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް،  1އްތަ( އާ ހަމައަށް އިންސަ 20

 ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސައި، ޚިދުމަތުގެ ކަށަވަރުކަން ދެވޭނެކަމެކެވެ.  

o ްނަ އިޤްތިސާދީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް މި ދުވަސްވަރު މަދުވާނެކަމަށް  މީގެ ސަބަބުން ފައިސާ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އަނ

އިޤްތިސާދުގެ އެގްރިގޭޓް ޑިމާންޑް    ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވުމާއި، ރާއްޖޭގެ  ލަފާކުރެވެއެވެ. 

އި ބޭރުގެ ދަތުރު ފަތުރު މަދުވުމާއި ދުނިޔޭގެ  މަޑުޖެހިފައިވުމާ ދަށްވެފައިވުމާ، ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދީ ހަރަކާތްތައްވެސް 

ގުޅިގެން ބޭރު ފައިސާގެ ޑިމާންޑަށް މީގެ ސަބަބުން މި ވަގުތު އިތުރުވުމެއް    ބާޒާރުގައި ތެލާއި ތަކެތީގެ އަގު ދަށްވެފައިވުމާއި

ހިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ފައިސާ އެނބުރޭ  މީގެ އިތުރުން، އިޤްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް މަޑުޖެ  އަންނާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީއެވެ. 

ނަމަވެސް މެދު ރާސްތާގައި، މި ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށްފަހު،   މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްވެސް ފިޔަވަޅުއަޅަން ޖެހެއެވެ. 

 މި ބާޒާރުގައި އެނބުރޭ ދިވެހި ފައިސާ މަދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.  

o ްއޯވަރޑްރޯ ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު   ަޕބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް ފްލޯތައް އަންނަ މިންވަރަކުންފައިނޭންސިންގ އިނ

ފްލޯ މެނޭޖްކުރުމަށް ވެދެވޭ  ވޭނެއެވެ. މިގޮތުން އޯވަރޑްރޯ ލިމިޓް ވާނީ މި މުއްދަތުގައި ދައުލަތުގެ ކޭޝް ކުޑަކުރެ

   . ވަރަކުން އޯވަރޑްރޯކުރަން ޖެހޭ މިންވަރު ކުޑަވާނެއެވެއެހީއަކަށެވެ. ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އަދި ފައިނޭންސިންގ ލިބޭ މިން

 ، އެޅުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތައް ގާނޫނީ އިމުގެތެރެއިންވާ މަތީގައި މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދާއި ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު އޮތްގޮތުން،  .2

 1ކަށް  އުސޫލުތަ ހަމަތަކާއި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި، )ރ( އާއި، )ބ(  32  ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު

 ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ދިނުމަކީ   އެއްއިސްތިސްނާ ހުގެއަހަރު ދުވަ

 

*********** 

 

 

  


