
ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ
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ެހިޅ ްށ ުހަށ ިޖީލަހ ިޔުތްނގެ ަމ ްއ ަރ

ޮފތް ިއ ލު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ



20192019 ސާދީ  އިގްތި
ސައްވުރު ތަ

 ދައުލަތުގެ
ބަޖެޓު

6.8%
 ިއްނ ަގުއމީ ުއފެއުްދްނެތިރަކްނ ުކިރައާރެނ

 ަކަމްށ ަލާފުކެރވޭ

0.7%

1.8%

3.6%

ިހއާްސުކަރނީ ިޢާމާރތުްކުރުމގެ ާދިއާރ

ިހއާްސުކަރނީ ަފުތުރވިެރަކުމގެ ާދިއާރ

ީޕ ީޑ ިރައލް ީޖ

ެއެހިނެހްނ ާދިއާރަތއް 

މިލަިއްނ1,182.1
ޫޔއްެސ ޑޮލުަރ

ެބލެންްސ ޮއފް ޕަޭމްންޓްސ

 ިއްނ ަކަރްނޓް ެއަކުއްނޓް ަދަރިނ
 ާވެނަކަމްށ ަލާފުކެރވޭ. ިމއީ ަގުއމީ

ެއފެއުްދްނެތިރަކުމގެ ިންސަބުތްނ 20%

މިލަިއްނ686.5
ޫޔއްެސ ޑޮލުަރ

ރްަސީމ ރިޒާވް

 2019 ަވަނ ައަހުރ ިނޭމިއުރ ަރްސމީ
%0.1ިރާޒުވަގިއ ުހްނާނެނަކަމްށ ަލާފުކެރވޭ

 އްިނފްލަޭޝްނ ޭރްޓ

 ިއްނ ުމަދާލިއ ިޚުދަމތަްތުކގެ
 ައުގ ަމިތ ާވެނަކަމްށ

ައްނާދާޒުކެރވޭ

ިއުޖިތމާއީ ަރއާްކެތިރަކން

ަތުޢލުީމ 

ގޮެދުރ ިއމާާރތުްކުރމިާއ ަޖމަާއުތގެ 
ަފިއާދައްށ ެދވޭ ިޚުދަމތް

ިތމާވިެށ ަރއާްކެތިރުކުރން

ިސއަްހުތ

ިއުގިތާސދީ ައދި ިސާނއީ 
ުކިރއުެރަމްށ ުކާރ ަޚަރުދ

ދާިފއީ،  ައުދުލ ިއނާްސުފ، 
ައދި  ައަމނަްއމާނަްކން

ާއނުްމ ިޚުދަމާތިއ، 
ިއުޖިތމާއީ، ދީނީ ިޚުދަމތް

ެޓކްސް ާއމަްދނީ

ަމްޝޫރުޢަތަކްށ ިލޭބ ޯލުނ

ަފިއޭނނިްސންގ ައދި 
އެހިެނހެން ޮގތޮްގުތން 

ިލޭބ ަފިއާސ

ިހލޭ އެހީ

ެޓކްސް ޫނން ާއމަްދނީ

56%

18%

4%

10%

12%

13%

13%

10%

11%

5%

5%

18%

25%

29,647

އާމްަދީނޖުމްަލ ަބޖެުޓަޚަރުދ



އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ 

2019 ަވަނ ައަހުރ ަދުއަލަތްށ ުޖމަްލ ާއމަްދނީ ާއިއ ިހޭލ ެއހީގެ ޮގުތަގިއ 

23,040 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ިލޭބެނަކަމްށ ަލާފުކެރވެެއވެ. މީގެ ެއްނެމ ޮބޑު 

ަބެއއް ިހއާްސުކާރނީ ެޓކްްސގެ ޮގުތަގިއ ިލޭބ ާއމަްދނެީއވެ.

23,040

 ޓެކްސް ނޫން ޮގތްޮގތުން

 ހިލޭ އެހީ

ޓެކްސް  16,506

5,481

1,053



893
ގްރީން ޓެކްސް

706
އެއަރޯޕޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ

674
ވިތްޯހލްޑިންގ ޓެކްސް

567
ބޭންކް ޕްޮރފިޓް ޓެކްސް

ެޓކްްސގެ ޮގުތަގިއ ިލޭބެނަކަމްށ 
ަލާފުކެރވެެއވެ. ިމއީ ުޖމަްލ ާއމަްދނީ ާއިއ 

ިހޭލ ެއހީގެ %72 ެއވެ.

2,172

ވިޔަފާރި ފައިދާއިން
ނަގާ ޓެކްސް

5,039

ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް
ސަރވިސަސް ޓެކްސް

16,506

ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް
ސަރވިސަސް ޓެކްސް

2,999
އިމްޯޕޓް ޑިއުޓީ

3,184



ެޓކްްސގެ ޮގުތަގިއ ިލޭބ ާއމަްދނީގެ ެއްނެމ ޮބޑަުބެއއް ިހއާްސުކަރނީ ޫޓިރަޒމް 

ުގޑްްސ ެއްނޑް ަސރިވަސްސ ެޓުކާހިއ، ޖެެނަރލް ުގޑްްސ ެއްނޑް ަސރިވަސްސ 

ެޓުކާހިއ، ިވަޔާފރީގެ ަފިއާދިއްނ ަނާގ ެޓުކާހިއ ިއމޯްޕޓް ިޑުއޓެީއވެ. 

ާރއްޖަެއްށ ިޒާޔަރތުްކާރ ަފުތުރވިެރްނގެ ައަދުދ %6.1 ައދި ަފުތުރވިެރްނ 

ޭހަދުކާރ ޭރގެ ައަދުދ %8 ިއުތުރާވެނަކަމްށ ެބެލވޭތީ، ޓީ.ޖީ.ެއްސ.ޓީގެ 

ޮގުތަގިއ ިލޭބ ާއމަްދނީ 2019 ަވަނ ައަހުރ ިއުތުރާވެނަކަމްށ ަލާފުކެރވެެއވެ.

 ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް
ސަރވިސަސް ޓެކްސް

31%
އިމްޯޕޓް ޑިއުޓީ

ާރއްޖަެއްށ ިއމޯްޕޓުްކާރ ުމަދުލގެ ެތެރިއން، 

ިއމާާރތުްކުރުމގެ ާދިއާރައާށިއ ަފުތުރވިެރަކުމގެ ާދިއާރގެ 

ޭބުނަމްށ އެެތެރުކެރވޭ ުމަދުލގެ ައަދާދިއ ުދިނޭޔގެ 

ާބާޒުރަގިއ ަތކެތީގެ ައުގ ަމއަްޗްށ ާދެނަކަމްށ 

ެބލެވަިފިއވާތީ، ިއމޯްޕޓް ޑުިއޓީ ގެ ޮގުތަގިއ ިލޭބ 

ާއމަްދނީ 2019 ަވަނ ައަހުރ ިއުތުރވެާނަކަމްށ 

ަލާފުކެރވެއެވެ.

19%

ޓެކްސް އާމްދަނީ

ބޭްނކް ޕޮްރިފްޓ ެޓކްްސ

އެެހިނެހްނ

އެއަރޯޕޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ

ގްރީން ޓެކްސް

ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް

13%

ވިތްހޯލިްޑްނގ ެޓކްްސ
4%

3%

3%

5%

4%

 ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް

ސަރވިސަސް ޓެކްސް

18%

ޖީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ަމިއަގނޑު 

ައާސސް ަކަމްށ ެބލެވޭ ޮނިމަނލް 

ޖީ.ޑީ.ޕީ 2019 ަވަނ ައަހުރ 

9.3 ިއނަްސއަްތިއން 

ުކިރައާރެނަކަމްށ ެބލެވޭތީ، 

ިމަބިއން ިލޭބ ާއމަްދނީ 

2998.9 ިމިލައން ުރފާިޔައްށ 

ިއުތުރވެާނަކަމްށ ަލާފުކެރވެއެވެ.  



1,856

706

627

ރިޯސޓުތަކުގެ ކުލި

381އެއަރޯޕޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނެގޭ ފީ
އެހެނިހެން ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ

އެހެނިހެން ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ

418
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ

312
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދައަށް ނެގޭ ފީ

ެޓކްްސ ޫންނ ޮގތޮްގުތްނ ިލޭބެނަކަމްށ 
ަލާފުކެރވެެއވެ. ިމއީ ުޖމަްލ ާއމަްދނީ ާއިއ 

ިހޭލ ެއހީގެ %24 ެއވެ. 5,481

1,181

9%
ެއްސ.ޓީ.ޯއ

8%
ައިއެލްނޑް ޭއިވޭއަޝްނ

11%
ެއމް.ޑަބިްލުޔ.ެއްސ.ީސ

8%
ެއމް.ޕީ.ެއލް

 ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާއާއި،
އިންޓަރެސްޓް

19%
ދާިރުގ



ެޓކްްސ ޫންނ ޮގތޮްގުތްނ ިލޭބ ާއމަްދނީގެ ެއްނެމ ޮބޑު ަބެއއް ިހއާްސުކަރނީ 

ިލޭބ  ޯލްނަތަކްށ  ޫދޮކްށަފިއާވ  ަސުރާކުރްނ  ުކއާްޔިއ،  ިރޯސުޓަތުކގެ 

ިއްނަޓެރްސޓް ައދި ަސުރާކުރ ިހއާްސާވ ުކްނުފިނަތުކްނ ިލޭބ ަފިއާދެއވެ.

ރިޯސޓުތަކުގެ ކުލި

34%

ިރޯސުޓ ަތަރއްޤުީކަރން ޫދޮކްށަފިއވާ ަރްށަތއް ަތަރއްޤޮީކްށ ިނިމ، ައނަްނ ައަހުރ 

ިގަނ ައަދެދއްގެ ިރޯސުޓަތއް ޮއަޕޭރަޝަންށ ައުއމާއުެކ، ިރޯސުޓަތުކގެ ުކިލން ިލޭބ 

ާއމަްދނީ ިއުތުރވެާނަކަމްށ ަލާފުކެރވެއެވެ. 

ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ

އެހެނިހެން ޚިދުމަތުން ނެގޭ ފީ

 ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ

ހުއްދައަށް ނެގޭ ފީ

އެއަރޯޕޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނެގޭ ފީ އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ

އެހެނިހެންރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ

7%

6%

13% 22%

8%10%

ަދުއަލުތގެ ުކނުްފިނަތުކން 

ަސުރާކަރްށ ަދއާްކ ޑިވިޑެންޑްގެ 

ޮޕިލީސައްށ 2016 ަވަނ 

ައަހުރ ގަެނިއ ަބަދާލއުެކ 

ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގުތަގިއ ިލޭބ 

ާއމަްދނީ ައނަްނނީ 

ިއުތުރަވުމނެްނވެ.



2019 ަވަނ ައަހަރްށ ަލާފުކާރ ަދުއަލުތގެ ަބޖަެޓކީ 29,647 ިމިލައްނ 

ެދއުްކަމްށ  ައނުބާރ  ޯލުނ  ުނަވަތ  ަދަރިނ  ެތޭރަގިއ  މީގެ  ުރިފާޔެއވެ. 

ުކާރ ޭހަދ ާއިއ ޭބުރގެ ާމލީ ިއާދާރަތަކްށ ަރުއުސލާްމުލގެ ޮގުތަގިއ ަދއާްކ 

ޫނެނވެ. ިމ  ޮގުތަގިއ ުގޭނ ަބިއަތކެއް  ަޚަރުދގެ  ަފިއާސ ިހެމެނެއވެ. ިމއީ 

ަކަމްށ  ަޚަރުދ  ުޖމަްލ  ަދުއަލުތގެ  ައަހުރ  ަވަނ   2019 ުނަލިއ،  ެދަބިއ 

ަލާފޮކްށަފިއަވނީ 26,738 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ެއވެ. 

ޚަރަދު
26,738

ބަޖެޓު
29,647

އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  18,412

4,608

6,627

ބަޖެޓު



ބަޖެޓުގެ މައިގަނޑު ޚަރަދުތައް

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ

ޚަރަދު

 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް

 ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ

ޚަރަދު

 ޮއފީސް ހިންގުމުގެ

ޚަރަދު

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،

 އިޝްތިރާކާއި އަދި

ސަބްސިޑީޒް

ދަރަނީގެ ޙިދުމަތުގެ ޚަރަދު

 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި

ކުރާ ޚަރަދު

 ޮއފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ

ހަރުމުދާ ޯހދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރާބަޖެޓް ޮކންޓިންޖެންސީ

ޚަރަދު

 ޕެންޝަން އާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ

ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން

27% 22%

13%

10% 7%

3%

1%

1%1%

5%
10%

ިމއީ 2019 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖުެޓ ިއޮކޮނިމކް ކެްލިސިފކަޭޝްނ ިއްނ ެބިހަފިއާވ 

ޮގެތވެ. ަސުރާކުރގެ ެއްނެމ ޮބޑު ަޚަރެދއް ިހނަގނީ ުމަވއަްޒުފްނގެ ުމާސަރައާށިއ 

ަތަރއްޤީގެ ަމްޝޫރުޢަތަކެށވެ. 
38% ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 62%



ސިއްޙީ ދާއިރާ

 ައއްޑޫ ިސޓީ ިހަތޫދ ރަީޖަނލް ޮހްސޕަިޓލް

ަތަރއްޤީ ުކުރަމްށ

227

 ަދުރަމަވްނަތ ޮހްސޕަިޓަލްށ ޭބުންނާވ

ް  ެމިޑަކލް ިއުކިއޕަްމްނާޓިއ ެއެސަސރީޒ

ޯހުދަމްށ

93

16% ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

 ެއިކ ަރްށަރުށަގިއ ާޤިއުމުކެރިވަފިއާވ

 ިސއްޙީ ިޚުދަމތޭްދ ަތްނަތްނ  ިއުތަރްށ

 ަތަރއްޤީ ުކުރާމިއ ިޙުދަމތް ުފާޅުކުރަމްށ

ޭބުންނާވ ަބަދުލަތއް ގަެނުއަމްށ

64

 ގދ. ިތަނޫދަގިއ ާޓަޝރީ ޮހްސޕަިޓލް

 ާޤިއުމުކުރަމްށ

29

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 84%
3,059

2,561
ިރަކަރްނޓް ަޚަރުދ

މެޑިކަލް ޮކންޒިއުމަބަލްސް

ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މުސާރަ އާއި ޕެންޝަން

21%

14%

65%



ްސކޫލް ިޑިޖަޓަލިއޭޒަޝްނ ޕޮްރޖެކަްޓްށ

86

ަދިރަވުރްނަންށ ެހނުދުނގެ ާންސާތ ދުިނަމްށ

50

 ީސ.ެއޗް.ެއްސ.އީ ަގިއ 8

 ަފްނިގިފާލގެ ކާްލްސ ޫރމް ބޮްލކެއް

ެހުދަމްށ

33
ެމިޑަކލް ްސކޫލް ާޤިއުމުކުރަމްށ

39
 ަދުރަމަވްނަތ ްސކޫލްގެ ައުއ

ިޢާމާރަތްށ

26 

ްށަރުށަގިއ ާޤިއުމުކެރިވަފިއާވ  ަރަ

 ްސކޫލަްތުކގެ ކާްލްސޫރމް ިއުތުރުކުރާމިއ،

 ިޚުދަމތް ުފާޅޮކްށ ަތަރއްޤުީކުރަމްށ

ޭބުންނާވ ަވީޞަލތަްތަކްށ

84

 ުހުޅާމޭލަގިއ ައުއ ްސކެޫލއް

ެހުދަމްށ

30
 ކ. ާކިށޫދަގިއ ައުއ ްސކެޫލއް

ިޢާމާރތުްކުރަމްށ

20

11% ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 89%

3,277
2,926

ިރަކަރްނޓް ަޚަރުދ

ސްޮކލަޝިޕް އަދި ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޚަރަދު

ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މުސާރަ އާއި ޕެންޝަން

11%

20%

69%



 ިއާޢަދުކަރިނިވ ަހަކަތާއ ުގޅޭ

ަމްޝޫރުޢަތަކްށ

185

 3 ަރެށއަްގިއ ެއައރޯޕޓް 

ަތަރއްޤީ ުކުރަމްށ

170

 ިސަނާމެލ ބިްރޖް ަމްޝޫރުޢ ައދި

ބިްރޖްގެ ޯޓލް ިސްސަޓަމްށ

123

 ޯމލިްޑވްްސ ަސްސެޓިއަނަބލް

 ިފަޝރީޒް ިރޯސަސްސ

ިޑވޮެލޕަްމްނޓް ޕޮްރޖެކަްޓްށ

46

 ިޑިޖަޓލް ެޓެރްސޓިްރައލް

 ެނޓޯްވކް ިޑވޮެލޕަްމްނޓް

ޕޮްރޖެކަްޓްށ

26

85% ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ 
ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

 ވާެލާނ ިއްނަޓޭނަޝްނލް ެއައރޯޕޓް

ަތަރއްޤުީކުރަމްށ

1,658
 ަބނަދުރ ެހުދާމިއ، ަބނަދުރ

 ަމާރާމުތުކުރާމިއ، ަމުގ ެހުދަމްށ

895

 ިބްނ ިހއުްކުމގެ ަމްޝޫރުޢަތަކްށ

375

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 15%
5,278



އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން

 ުކޑުަކދްިނާނިއ ާއިއލީ ިޙުދަމތް

79

 ަޔތުީމ ުކދްިނާނިއ

 ަބަލުދވިެރަޔުކ ެނތް

 ަފާރތަްތަކްށ ުކާރ ަޚަރުދ

38

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 99%
3,824

 ުއުމުރްނ ުދަވްސވީ ަފާރތަްތަކްށ ުކާރ

ަޚަރުދ

1,319  ަބިލމުީހްނަނާށިއ ުނުކޅުެދްނެތިރަކްނ ުހްނަނ
ަފާރތަްތަކްށ ޭދ ެއހީ

1,293

ާއަސްނަދ

1,000
ޭބްސަފުރާވައްށ ޭދ ެއހީ

61
 ަކަރްނުޓ ައުގެހޮޔުކުރުމގެ ޮގުތްނ

 ޭދ ަފިއާސ

273

 ެތޮޔ ައުގެހޮޔުކުރުމގެ ޮގުތްނ ޭދ

ަފިއާސ

500
 ާކޯބަތކިެތ ައުގެހޮޔުކުރުމގެ

 ޮގުތްނ ޭދ ަފިއާސ

230

 ުކިނ ުއާކުލްނ ައުގެހޮޔުކުރުމގެ

ޮގުތްނ ޭދ ަފިއާސ

70

 ިއުޖިތާމއީ ަރއާްކެތިރަކަމްށ ުކެރވޭ

  ެއެހިނެހްނ ަޚަރުދ

1,089
1% ކެޕިޓަލް ޚަރަދު



95% ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން

ަނުރަދާމ ިނާޒމް ަތަރއްޤުީކުރަމްށ

1,153

84
 ަމްޝޫރުޢ ިހްނުގަމްށ ަވނީ

ަބޖުެޓުކެރިވަފިއ

 ޮގނޑޮުދްށ ިހާމަޔތުްކުރާމ ުގޅޭ 

ަމްޝޫރުއަތަކްށ

84

60
 ުފަވއުްމަލއް ިސޓީ ޮގނޑޮުދްށ

ިހާމަޔތުްކުރުމގެ ަމްޝޫރުޢ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 5%
1,589

 ގޭްރަޓރ ާމެލ ެއްނަވަޔަރެމްނަޓލް

 ިއމްޕޫްރވަްމްނޓް ެއްނޑް ވްޭސޓް
 ެމޭނޖަްމްނޓް ޕޮްރޖެކްޓް ައދި

 ިތަލުފށަީގިއ ިއްނިސަނޭރަޓުރ

ެބެހއުްޓުމގެ ަމްޝޫރުޢައްށ

140

 ަރއާްކެތިރޮގެތއަްގިއ ުކިނ

ެބެލެހއުްޓުމގެ ަމްޝޫރަތަކްށ

231

 ައއްޑޫ ިސޓީ، ުފަވއުްމަލއް

 ިސޓީ، ައދި ުހަވުދ ައޮތުޅަގިއ
ީ  ުކިނ ަނއާްތުލަމްށ ަސަރަހއްދ

ަމުރަކުޒަތއް ާގިއުމ ުކުރަމްށ

25
 ޯމލިްޑވްްސ ކްލްީނ

ެއްނަވަޔަރެމްނޓް ޕޮްރޖެކްޓް

39



ގޮެދުރ ިބާނުކުރާމ ުގޅޭ ަމްޝޫރުޢަތަކްށ

321

 ިސަފިއްނ ައދި ުފުލުހްނަންށ 

 ާޙއަްސ ަހުއިސްނގ

ަމްޝޫރުޢައްށ

102
ަކުއްނިސލަްތަކްށ ުކާރ ަޚަރުދ

634
 ޅ. ަނިއަފުރ ައދި ބ.ުތާޅޫދަގިއ

 ޮކްނެމ ަރެށއަްގިއ 100

 ަހުއިސްނގ ުޔިނޓްގެ

ަމްޝޫރުއައްށ

35
 ލ. ަގުމަގިއ 200 ަހުއިސްނގ

ުޔިނޓްގެ ަމްޝޫރުޢައްށ

35
 މ. ޮކުޅުފށަީގިއ 150 

 ަހުއިސްނގ ުޔިނޓްގެ

ަމްޝޫރުޢައްށ

26

40% ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ގޮެދުރ ިއމާާރތުްކުރމިާއ ަޖމަާއުތގެ 
ަފިއާދައްށަޓަކިއ ެދވޭ ިޚުދަމތް

 ަޖާމައުތގެ ަފިއާދައްށ ުކާރ ިރަކަރްނޓް

ަޚަރުދ

969

 ަމލިްޓ ްސޯޓރީ ާޕިކްނގ 3 ިޢާމާރތް

ެހުދަމްށ

63

 ފުެނގެ ިނާޒމް ަތަރއްޤުީކުރުމގެ

36 ަމްޝޫރުއައްށ

150

 ާމޭލ ރިީޑވޮެލޕަްމްނޓް ައދި

 ާއިޓިފަޝލް ީބޗް ަސަރަހއުްދ

ަތަރއްޤުީކުރަމްށ

42

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 60%
1,609



ަދަރނީގެ ިޚުދަމުތގެ ަޚަރުދ

2,002

ަދަރިނ ައނުބާރ ެދއުްކަމްށ

2,888
ިމްސިކތް ިބާނުކުރަމްށ

194

 ުކިޅަވާރ ުގޅޭ ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ

ަތަރއްޤުީކުރަމްށ

64

%50ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

50% ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ދެވަނަ ހެޑިންގް ދެވަނަ ހެޑިންގް

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތާއި، 
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް

7,280

ިރަކަރްނޓް ަޚަރުދ

3,579

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 96%

ކެޕިޓަލް ޚަރަދ4%ު

ދެވަނަ ހެޑިންގް

ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން އަދި އަދުލު 
އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން

3,730

ކެޕަިޓލް ަޚަރުދ

152

 ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް ުފާޅުކުރަމްށ

 ޭބުންނާވ ަވީސަލތަްތއް

ަތަރއްޤުީކުރަމްށ

79



ޮގތް  2019ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރގްރާމް މަޝްރޫޢުތައް ބެހިފައިވާ

ިއުޖިތމާއީ ަރއާްކެތިރަކން

ަތުޢލުީމ 

ގޮެދުރ ިއމާާރތުްކުރމިާއ ަޖމަާއުތގެ 
ަފިއާދައްށަޓަކިއ ެދވޭ ިޚުދަމތް

ިތމާވިެށ ަރއާްކެތިރުކުރން

ިސއަްހުތ

ިއުގިތާސދީ ައދި ިސާނއީ ުކިރއުެރަމްށ 
ުކާރ ަޚަރުދ

ައުދުލ ިއނާްސާފިއ ައަމނަްއމާނަްކން 
ާގިއުމުކުރން

ަރއިްޔުތނަްންށ ެދވޭ ާއނުްމ ިޚުދަމތް

ދާިފއީ ަކނަްތއަްތއް ެބލެހެއުްޓން

ިއުޖިތމާއީ ައދި ދީނީ ިޚުދަމތް

259 ހއ

122 ހދ

156 ށ

117 ނ

208 ރ

142 ބ

42 ޅ

 ޯނުޓ: ިނާޝްނަތްށ ައުތާރފިައަވނީ، ަމޝޫްރުޢަތަކްށ ަޚަރުދާވެނ ަކަމްށ ަލާފުކާރ ިމްނަވުރގެ

ަތުރތުީބްނެނވެ. އ

908އިެކ ައޮތުޅަތަކްށ

108

138

ތ

ލ

129 ގއ

204 ގދ

152 ޏ

374 ސ

2,901 މާލެ

91

60

222

80

67

49

98

ފ

ދ

ކ

އއ

އދ

ވ

މ



ޑެފިސިޓް

ފަޫބއަްދނީ  ޑިެފިސޓް  ިމްނަވެރވެ.  ިއުތުރާވ  ަޚަރުދ  ާއމަްދނަީއްށުވެރ  ޑިެފިސަޓކީ، 

ަފިއޭންނިސްނގ ގެ ޮގުތަގިއ ަފިއާސ ޯހަދިއގްެނެނވެ. ަބޖެޓް ަފިއޭންންސުކުރަމްށ ާރއްޖޭގެ 

ޑެޮމްސިޓކް ާމކުެޓަގިއ ޓީ-ިބާލިއ ޓީ-ޮބްނޑު ަފަދ ަދަރނީގެ ިއްންސޓުްރަމްނޓްްސ ިވއަްކެއވެ. 

ަފަދ  ޮބްނޑު  ޮސވިްރްނ  ެއަފާރތަްތަކްށ  ުނަވަތ  ޯހަދިއ  ޯލުނ  ަފާރތަްތުކްނ  ޭބުރގެ  ައދި 

ިއްންސޓުްރަމްނޓްްސ ިވއަްކެއވެ.  ިމޮގުތްނ 2019 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖެޓް ަފިއޭންންސުކުރަމްށ 

ޭބުންނުކުރަމްށ  ަބެއއް  ަފިއާސގެ  ިލިބަފިއާވ  ޮބްނޑަުތުކްނ  ިވއާްކ  ައަހުރ  ަވަނ   2018

ަހަމޖިެހަފިއާވިއުރ، 2019 ަވަނ ައަހުރ، 150 ިމިލައްނ ޑަޮލުރގެ ޮބްނޑެއް ިވއުްކަމްށވްެސ 

ޯހަދްނ  ުރިފާޔ  ިބިލައްނ   2.3 ާބާޒުރްނ  ާމލީ  ާރއްޖޭގެ  ިއުތުރްނ  މީގެ  ާރަވިއަފިއވެެއވެ. 

ޖޭެހެނަކަމްށ ަލާފުކެރވެެއވެ. ިމޮގުތްނ ޯހާދ ަފިއާސ ޭބުންނުކެރވެނީ ަބޖުެޓަގިއާވ ަޚަރުދަތއް 

ފެޫބއުްދަމާށިއ ަދަރިނ ައާދުކުރަމެށވެ.

3,698

ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ

ޑެފިސިޓް

ޖުމްލަ ޚަރަދު 26,738

23,040

3,698



މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

2018


