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 ތަޢާރަފު ހ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ރައްޔިތުންގެ   96މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

ފާސްކުރި ަބޖެޓަށް ގެނެވޭ  ށްވަނަ އަހަރަ 2022އަދި އި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓާ 2023އްވި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅު

ލަފަޔަކަށްގުޅޭގޮތު  އިސްލާހާ ފަންނީ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  ދައުލަތުގެ    2023  ،ން  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް   ަބޖެޓުވަނަ 

ހުށަހަޅާ  ަބޔާންކޮށް،  ލަފާ  ފަންނީ  އޮފީހުގެ  މި  ގުޅިގެން،  އެދިވަޑައިގަތުމާއި  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ދިރާސާކުރައްވާ 

 ރިޕޯޓެވެ. 

  ޔާ މިލިއަން ރުފި  26,361  ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވެނު ބަޖެޓަށް ގެނެވުނު އިސާލާހުގައި ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭއެހީ ގެގޮތުގައި  2022

ލަފާކުރާއިރު ޑެފިސިޓް   42,847  ލިބޭނެކަމަށް  އޯވަރޯލް  އަދި  ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަމަށް  ޚަރަދުވާނެ  ރުފިޔާ  މިލިއަން    13,631  މިލިއަން 

 ށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.  މަރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެކަ

  ކޮށްފައިވާއިރު   ލަފާ މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް    32,098  ދަނީއާއި ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައިގައި ޖުމުލަ އާމްޓުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެ  2023

ޑެފިސިޓް  42,680 އޯވަރޯލް  އަދި  ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަމަށް  ޚަރަދުވާނެ  ރުފިޔާ  އަރާނެކަމަށް    8,459  މިލިއަން  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން 

   ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

  ފާސްކުރި ަބޖެޓަށް ގެނެވޭ އިސްލާހާ   ށްވަނަ އަހަރަ  2022ދި  އަ  އިވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓާ  2023މި ރިޕޯޓުގައި  

 ހަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި، އެކަންކަމާ ގުޅިގެން މި އޮފީހުން ދޭ ފަންނީ ލަފާ ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. ގުޅޭގޮތުން މި އޮފީ

ލީ ގޮތެއްގައި ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލިބިފައި  ފުސީޔަތްކޮށްފައިވާ އެސަމްޕްޝަންތައް ތަޢާއެކުލަވާލުމުގައި ރި  ޓުަބޖެ

އެސަމްޝަންތައް   ޓުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރައްވާފައިވާ ަބޖެ  2023މި ރިޕޯޓަކީ  ،  ނުވާތީ

 ކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު ރިޕޯޓެއް ނޫންކަމުގައި ަބޔާންކުރަމެވެ.އޮޑިޓް

 ކުރެވޭނެއެވެ.ޝާއިއުމި އޮފީހުގެ ވެްބސައިޓްގައި  އިތުރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުގެ ގެމި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުން
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ދައުލަތުެގ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2023ވަނަ އަހަރުެގ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓާއި  2022ށ. 

 ރިވިއު ކުރުމުގައި ފާހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓުބަޖެ

 

 އާމްދަނީ

  21,368   ، ހިލޭއެހީ ނުހިމަނާ،  ގެ ގޮތުގައިއާމްދަނީ   ޖުމުލަ  އި، ދައުލަތަށްގަޓު ބަޖެދައުލަތުގެ  ވަނަ އަހަރަށް ފާސް ކުރެވުނު    2022 .1

މިލިއަން ރުފިޔާ    19,972 ޖުމުލައޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް    ވަނަ އަހަރުގެ   2022މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު  

ވަނަ އަހަރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި    2022ލިބިފައިވާކަމަށް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. މިއީ  

މިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ    4,390 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ފާސްކުރި ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް  2022އެވެ. އަދި    %93.5ދަނީގެ  އާމް

އަދި އިތުރަށް ލިބޭނެކަމަށް   ، ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ ލިބިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު  2022ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ބެލެވެއެވެ. ނެކަމަށް  ވަނަ އަހަރު ގެ ނިޔަލަށް މިއަދަދު ލިބޭ  2022  ، ޔަތްކުރާއިރުޢާރި  އަދަދުގެ ްޕރޮޖެކްޝަންސްތަކަށް  ލަފާކޮށްފައިވާ

  ލަފާކޮށްފައިވާއިރު   ކަމަށް  ލިބޭނެ   ރުފިޔާ   މިލިއަން   29,629  ، ނުހިމަނާ  ހިލޭއެހީ  ، އާމްދަނީ  ޖުމުލަ  ދައުލަތުގެ  އަހަރު  ނަވަ  2023 .2

  އަހަރު   ވަނަ  2023  އަދި .  ކެވެއަދަދެ  އިތުރު  ރުފިޔާ  މިލިއަން  3,870  އަދަދަށްވުރެ  ކުރި  ރިވައިސް  އަހަރަށް  ވަނަ  2022  މިއީ

  ރޭޓު   ޓީޖީއެސްޓީ  އިތުރުކޮށްގެންނާއި  އިންސައްތައަށް  8  ންސައްތައިންއި  6  ރޭޓު  ޖީޖީއެސްޓީ  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  އިތުރުކުރަން  އާމްދަނީ

  ފެށޭއިރު   އަހަރު  ވަނަ  2023  ބަދަލުގެނެސް  ރޭޓަށް   ޖީއެސްޓީ  މިގޮތަށް.  ނެވެއިތުރުކޮށްގެން   އިންސައްތައަށް  16  އިންސައްތައިން  12

.  ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ  ލިބޭނެކަމަށް  ރުފިޔާ   މިލިއަން  3,654  ސަބަބުން   ބަދަލުގެ  މި  ގޮތުގައި   އާމްދަނީގެ   ކުރެވިއްޖެނަމަ  ތަންފީޒު

  ދިނުމަށް   މަތްތައްޚިދު  އަސާސީ   އަދި  ސަބްސިޑީ  ރަދަށާއި ޚަ  ހިންގުމުގެ   ދައުލަތް   ، ންގުމަށާއިހި  މަޝްރޫޢުތައް   ތަރައްޤީގެ  ދައުލަތުން 

  އެއީ   ފޫބެއްދުން   ޚަރަދުތައް  މި  ނަގައިގެން   ދަރަނި   ދައުލަތުން   ، ޔަތްކުރާއިރުޢާ ރި  މިންވަރަށް   އިތުރުވަމުންދާ   ޚަރަދުތައް   ކުރަންޖެހޭ 

  ޞާދީ ތި ޤުއި  ދުނިޔޭގެ   އަދި  ،ނުވާތީ  ކަމުގައި  މޮޑެލްއެއް  ބިނާކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ މާލީ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި

ރޭޓްތަކުގައި    މިންވަރުން  ހުރި  ރޭޓު  އިންޓްރެސްޓް  ބަލާއިރު  ހާލަތަށް އިންޓްރެސްޓް   އެއީ   ނެގުން   ދަރަނި  އިތުރަށްބޮޑު 

  ކުރެވިގެން   ފައިނޭންސް  ޚަރަދުތައް  މި  ފައިސާއިން  ޓެކްސްގެ  ، ނުވާތީ  ކަމަކަށް  ކުރެވޭނެ  ގޮތަކަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި  ބަލުގައިގުދުރުމުސްތަ 

މައެއާއެކު،  ހަ.  ދެކެމެވެ  އޮފީހުން  މި  ކަމުގައި  ފިޔަވަޅެއް  ހަރުދަނާ  އެޅިގެންދާނެ  ކުރުމަށް  ރަގަޅު  ހާލަތު  މާލީ  ދައުލަތުގެ  އެއީ  ދިއުން

  އް ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ހިރާސްތަ  ދާނެކަމަށް ކުރިމަތިވެ ތެރިގައުމީ އުފެއްދުން  އިތިޞާދަށާޤުބޮޑު ކުރުމާ ގުޅިގެން އިޖީއެސްޓީ ރޭޓް  

 ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  ވެސްމުހިންމު ކަމުގައި ވެސްފިޔަވަޅު އެޅުން 

މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ    1,359ގެ ތެރެއިން  ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އަދަދު  2023 .3

  މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ   1,142އަދަދެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް    ވާ އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި

އަދަދެވެ.   ކުރެވިފައިވާ  ދައުލަތް ހިއްސާވާ    2022ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާ  އިރު  ފެށުނު  އަހަރު  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ    2022ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭކަމަށް ދައްކާއިރު   2,439ކުންފުނިތަކުން  

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. އަދި    މިލިއަން  3,096 ވަނަ އަހަރުގެ    2022ރުފިޔާ ހުރިކަމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ    2022ގައި  ޓުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެ  2023.  އެވެމިލިއަން ރުފިޔާ  336އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވަނީ  

ހިއްސާގެ ފައިދާގެ    ތަކުގައި  މީގެ އިތުރުން ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުމިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.    594  އިވަނީޔާންކޮށްފަނިޔަލަށް ލިބޭނެކަމަށް ބަ
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ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން ބޮޑު އަދަދެއް    2023ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު،  

ފުރުސަތު  ފާހަގަކުރަމެވެ.   ނުލިބުމުގެ  ނުވަތަ    އޮތްކަން  ްޕރިންސިަޕލް"  އެކައުންޓިންގ  "ްޕރޫޑެންޓް  ދަނީ  އާމް ލިބޭ  އެހެންކަމުން 

ކުރުމާއި އެކައުންޓް ކުރުމުގައި އެ ފައިސާ ލިބުމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފައިސާއެއް ލިބޭނެކަމަށް  ޓުފައިސާއަށް ބަޖެ

 ން ލަފާދެމެވެ. ފޫބެއްދުމަށް ބަރޯސާނުވާ ތައްޚަރަދު ޓުބަލައިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެ 

 "ނެޗުރަލް ރިސޯސަސް އެކައުންޓިންގ"  -ަގއި އެކަުއންޓްކުރުން ުގދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދައުލަތުެގ މާލީ ހިސާބުތަކު

ބޭނުންކޮށްގެން   .4 އޭގެ  ވަސީލަތްތަކަކީ  ޤުދުރަތީ  އާރާއްޖޭގެ  ވިޔަފާރިތަކުންނާއި  ނަފާހޯދަމުންދާ  މުފަރުދުން  ންސަރުކާރުންނާއި 

އަގު ދައުލަތުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި މިހާތަނަށް ހިމަނާފައި  ދީ  ޞާ ތިޤު އި  ޙަޤީޤީވަސީލަތްތަކުގެ   ވަސީލަތްތަކެއްކަމުގައިވާއިރު، މި  

ކުރަމެވެ.  ފާހަގަ  މު އެސެޓްތަކެއް ކަމުގައިންމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މިއީ ދައުލަތުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އަގުކޮށް ހިމެނުން މުހިނެތްކަ

އަގު    ތައްލަތް ދުރަތީ ވަސީޤު ދީ ނަފާ ހޯދާ  ޞާ ތި ޤުއި  ފަޅުތަކާއި، ވިލު އަދި ކުޅި ފަދަ   ފަރުތަކާއި، ރަށްތަކާއި،  މިގޮތުން، ރާއްޖޭގެ  

  ދީ އަދި ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ރަށްތައް ދޫ ކުރެވޭއިރު އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ޞާ ތި ޤުއި ،މަށާއިކުރު

  ޙަޤީޤީ އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ    ދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އަގުކުރުމުންޤު މިގޮތަށް  ފާހަގަކުރަމެވެ.    މުކަމުގައިންތުން މުހިއަގު ދެނެގަ   ޙަޤީޤީ

އެ ސަރަހައްދުތަކުން    ،ދީ އަގު ވަޒަންކޮށްޤުތިޞާވަސީލަތްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އި އެ     ވަޒަންކުރެވި، ދީ އަގު ޤުތިޞާ އި

ފާހަގަކުރަމެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި    ލިބުން އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކުރަން ފަސޭހަވެގެންދާނެކަންދައުލަތަށް މަންފާ ލިބެންވާ ވަރަށް މަންފާ  

އްޔަކީވެސް  ސަރަހައްދުތައް ހިއްކުމަށާއި، އެނޫންވެސް އެކި ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާއި ފިނޮޅުތައް ފަދަ ތަންތަނުން ނެގޭ ވެ

އަގެއް  ދައުލަތަށް    މަންފާ ނަގާ ފަރާތްތަކުން  އިޤުތިޞާދީބޭނުންކޮށްގެން    މަދު އަދި އަގުހުރި ވަސީލަތަކަށް ވާއިރު، މިފަދަ ތަކެތި 

އެކުލަވާލާފައިނުވެއެވެ. އޮނިގަނޑެއް  ޤާނޫނީ  ދޫކޮށްފައިނުވާ   ދައްކަންޖެހޭ  ކުއްޔަށް  އިތުރުން،  މުއްސަނދި  ދުރަތީގޮތުން  ޤު މީގެ 

ފަރާ އެކި  ސަރަހައްދުތަކުން  އިތް އެހެނިހެން  ހާސިޤުތިޞާ ތަކުން  މަންފާ  ގޮތެއްގައި    ލުދީ  ދެމެހެއްޓެނިވި  އެތަންތަން  ކުރާއިރު 

އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ   ބެލެހެއްޓުމަށާއި އެތަންތަނުން ދައުލަތަށް ނަފާ ހޯދޭނޭ ގޮތްތައް ދިރާސާކުރަންޖެހޭކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އެތަންތަނުން ނަފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާތައް    ،ގައި ހިމެނުމަށާއި  ރަތީ ވަސީލަތްތައް އަގުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުޤުދު 

ކުރަންޖެހޭކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ. މިގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރެވޭއިރު "ނެޗުރަލް ރިސޯސް އެކައުންޓިންގ" ގެ  

ކުރުމަށާއި މިކަމުގެ    މު ކާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އަގު ކުރެވި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިހަމަތަ

ދިރާސާތައް   ޤާއިމުކުރުމުގެ  ނިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  މިވަސީލަތްތައް  އެހީތެރިކަމާއެކު  މާހިރުންގެ  ފަންނީ 

 ގައި ހިމެނުން މުހިންމު ކަމުގައި ވެސް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ. ޓު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ  2023ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރުމަށާއި މި

 އެހީ ހިލޭ

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވީނަމަވެސް މި    2,912  ގައިޓު ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި ބަޖެ  2022ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި   .5

  އަހަރު އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގް ސިސްޓަމްގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި 

ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށް   2022މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.    247ކަމުގައިވާ   %8.5ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި އަދަދުގެ  

މިލިއަން ރުފިޔާ    2,469ގައި ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި  ޓު ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެ  2023މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.    603ލަފާކުރެވެނީ  

ޑޮލަރު)    100މިލިއަން ރުފިޔާ (  1,542ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން   އެކިއެކި ގައުމުތަކުން  މިލިއަން  އަކީ 

 ދިޔަ  ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އަދަދެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާއިރު، އަދި ފާއިތުވެ

ތިޞާދަށް އަންނަމުންދާ ހީނަރުކަމަށް ބަލާއިރު، ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ކަނޑައަޅާ އަދަދު ދުރާލާ  ޤު އަހަރުތަކުގައި ދުނިޔޭގެ އި
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ރު  ކަށަވަރު ކުރުން މުހިންމު ކަމާއި މިގޮތުން އެހީ ދޭ ޤައުމުތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން މި އަދަދުތައް ކަށަވަ 

ތައް  ޢުމަޝްރޫ  ކުރަމެވެ. އަދި ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރަން ރާވާފައިވާ ޚަރަދުތަކާއި  ކުރުން މުހިންމުކަމުގައި ފާހަގަ

ތަރުތީބު ކުރުމަށާއި ލަފާކުރެވިފައިވާ ޓައިމްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިލޭއެހީ ނުލިބޭނަމަ މި ޚަރަދުތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް   އިސްކަންދެވޭ

   .ފަސްކުރުމަށް ލަފާދެމެވެފެށުން  

 ރަދުޚަ ެގޓުބަޖެ ވަނަ އަހަރުެގ ސަޕްލިމެންޓަރީ 2022

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު    36,999ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި    ޖުމުލަވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި    2022 .6

) ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް ޕަބްލިކް  %73.7ގެ  ބަޖެޓު މިލިއަން ރުފިޔާ (ފާސްކުރި    27,263މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް  

  2023މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް    42,847ރު ނިމޭއިރު  މިއަހަ  އަދި އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.  

މިލިއަން    5,848ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓަށްވުރެ    2022ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓުގައި އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ  

އިތު އަދަދެކެވެ.  ރުފިޔާ  ކަންކަ  2022ރު  ޚަރަދުވާނެ  އިތުރަށް  ބަޖެޓުން  އަހަރުގެ  ބަލާއިރު  ވަނަ  އި މަށް  ތިޞާދަށް  ޤުދުނިޔޭގެ 

ސަބަބުން   ދިއުމުގެ  އުފެލެމުންދާ  އަގު  ތެލުގެ  ހީނަރުކަމާއި  ސަބްސިޑީގެ  އަންނަމުންދާ  އިލެކްޓްރިސިޓީ  އާއި  ސަބްސިޑީ  ފިއުލް 

ވަނަ އަހަރު    2022ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެިޕޓަލް އަދި  ޚަރަދުތައް އިތުރު ވެގެން ދިއުމާއި، އާސަންދަ އަދި  

ކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ    ބަޖެޓު އަހަރަށް  އެއަވަސް ހަލުއިމިނެއްގައި ނިމިފައިވާތީ    އް ދައުލަތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައެއް ްޕރޮޖެކްޓްތަ

ފާސް ކުރެވުނު    ޓުބަޖެވަނަ އަހަރު    2022ނަމަވެސް   ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ޓުބަޖެ  ކަމުގައިންއިތުރަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހު

  31ބަދަލުވެ ތެލުގެ އަގު އުފުލި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އިތުރުވާނެކަން ފާހަގަކޮށް    ތުތިޞާދީ ހާލަޤުއި  އިރު ހުރި

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް    2022ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ހުށަހެޅި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި    2022ޖުލައި  

ޚަރަދަށް ސިގްނިފިކަންޓް ބަދަލެއް އަންނާނެކަން އެނގޭ ވަގުތުގައި ސަްޕލިމެންޓަރީ    އިވާއިރު، ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ

ޖެޓުގެ  ތަންފީޒުކޮށް ބަ  ބަޖެޓު ދުތައް ހާސިލުކުރުމަށާއި  ގުސަގެ މަބަޖެޓު ބެސްޓް ްޕރެކްޓިސް އާއި   ން އަވަސްކުރުމަކީ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅު

ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގާ ްޕރޮޖެކްޓްތައް   ންދައުލަތު މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ފެނެއެވެ. އަދި  އަމާޒުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް

ކުރުމަށް  ރުވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އެ ްޕރޮޖެޓްތަކަށް ފައިސާ އިތު  2022ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވުރެ އަވަހަށް ނިމެމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  

ފައިސާ ްޕރޮޖެކްޓްތަކުގެ  ކަންކަން  ހުށަހަޅާފައިވުމުން،  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ޑެލިވަރެބަލްގެ  އެއްބަސްވުންތަކުގައި    ދޫކުރުމަށް 

 ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.   މުންބެލުން މުހި މުންދޭތޯވަލު ހާސި ގޮތަށް  ވާބަޔާންކޮށްފައި

 ޚަރަދު ެގބަޖެޓު ލަފާކުރާ އަހަރަށް  ވަނަ 2023

މީގެ  މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.   42,680 ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރުކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރަށް   2023 .7

މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ލަފާކޮށްފައިވާ    28,606ކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ލަފާކޮށްފައިވާ  ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރި

   ރުފިޔާއެވެ. 14,075

 ޚަރަދު  ކުރާ "ޕެންޝަނަށް ޑަބަލް" ަބޖެޓުން ދައުލަތުގެ

ހިނގާނެކަމަށް  ގައި ހިމަނާފައިވާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް  ބަޖެޓުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ    2023 .8

މުވައްޒަފުން  އަހަރަށް    ގެލަފާކޮށްފައިވަނީ  އަހަރުން  ދާއިރާއިން  މި  ޚަރަދުތަކަށެވެ.  ކުރާ  ެޕންޝަނަށް  އަދި  އިނާޔަތް  މުސާރައާއި 

ތުގައި  ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އެންމެ ބުރަ އެއް ޚަރަދެއްގެ ގޮ  ، ރަދުތައް އިތުރުވާ އިތުރުވުމަށް ބަލާއިރުޚަ

ނަންބަރު    ނީ ބެލެވެ ޤާނޫނު ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭ  8/2009ޤާނޫނު  ބެހޭ  ރިޓަޔަރމަންޓާއި ގުޅޭ    )ެޕންޝަނާ  ެޕންޝަނާއި  ބޭރުން  ގެ 

http://www.audit.gov.mv/
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ެޕންޝަނާ  ކުރަން ފެށުނު  މަލު  ޢަވަނަ އަހަރު    2009ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންކުރާ ޚަރަދެވެ.    ނުވަތަ "ޑަބަލް ެޕންޝަނަށް"  އިނާޔަތްތަކަށް

އި ގުޅިގެން އޭރު ދައުލަތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެހެނިހެން ެޕންޝަން ސްކީމްތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެވިފައިވެއެވެ.  އާ  ޤާނޫނުބެހޭ  

ހަދައި މުވައްޒަފުން ރިޓަޔަރ  ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ތަފާތު އުސޫލުތައް  

ގުޅުވައި ބަލާއިރު    ކުރުމާ  ޚަރަދުތަކަށް  ކުރެވިފައިވާ  މިގޮތުން  ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.  ގޮތްތައް  ދެވޭނެ  ވަނަ    2017އިނާޔަތްތައް 

ފެށިގެން   ނިޔަލަށް    2022އަހަރުން  މަހުގެ  އޮގަސްޓް  އަހަރުގެ  ޚަރަދު    1,247ވަނަ  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

ށް ކުރާ ހޭދައާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހުގައި  ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ދައުލަތުން ެޕންޝަނަ

ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިނަމަ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި  ޚަރަދު  މިގޮތަށް ކުރެވޭ  

ގުޅިގެން ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ެޕންޝަން    ޓާރމަންޔަރިޓަފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން  ށްއަންދާޒާކޮމި ޚަރަދު ނުކުރެވޭނެކަމަށް  

ފާސްކުރުމުގެ   ހާސިމަގުސަދުޤާނޫނު  ބުރައަކަށް    ކޮށްހާމަނައިޒް  އްއިނާޔަތްތަޓަޔަރމަންޓް  ރިވާގޮތަށް  ލުތައް  ބަޖެޓަށް  ދައުލަތުގެ 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަރުދަނާ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް    ބައްޓަން ކުރަންދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރެވޭ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި  ނުވާނެހެން  

އި ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  ތިރީގައި އެވަނީ "ޑަބަލް ެޕންޝަން" ގެ ޚަރަދުތަކަށް ހިނގި ޚަރަދާ  ފާހަގަކުރަމެވެ.އަޅަންޖެހިފައިވާކަން  

 ޚަރަދާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާގައި ހިމަނާފައިވާ ޗާޓެކެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ސަްބސިޑީސް 

ހިނގާ   .9 ހޭދައެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުދައުލަތުގެ  ދިނުމުގައި  ބަލާއިރުޢަ  ން ސަބްސިޑީ  ގޮތަށް  ކުރާ  އެންމެ    ، މަލު 

ޓާގެޓްކޮށްގެން ސަބްސިޑީ ދިނުމުގެ ސިސްޓަމެއް މިހާތަނަށް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.    ތްތަކަށްބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަރާ

 
 (މިލިއަން ރުފިޔާއިން) 2060 –  2011ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން "ޑަބަލް ޕެންޝަން" އަށް ހިނގި ޚަރަދާއި ހިނގާނެ ކަމަްށ ލަފާކުރާ ޚަރަދު 

ދަ  މައުލޫ ބައި  މޭޑް  ޕޭމަންޓްސް  ޕެންޝަން  މަންތްލީ  އެންޑް  ކޮމްޕެންސޭޝަން  ސަމް  ލަމްޕް  "ފޯކާސްޓިންގ  އޮން  ޕޭޕާރ  ވައިޓް  މާުތ: 

 ގަވަމަންޓް"، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
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ވަނަ އަހަރުވެސް އެ އަހަރަށް    2022  ، ތުން އަހަރުން އަހަރަށް ސަބްސިޑީއަށް ކުރާ ހޭދަ އިތުރުވަމުން ގޮސްފައިވާއިރުނަތީޖާއެއްގެ ގޮ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ    2023  ކުރި އަދަދުގެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދު ކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ.   ބަޖެޓު

ވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.  ޚަރަދު މިލިއަން ރުފިޔާ    2,256ސަބްސިޑީއެއް ހިމަނާފައިވާއިރު ޖުމުލަ    7ކުރާ ބަޖެޓުގައި ތަފާތު  

ބަދަލުގެނެސްގެން   ޚަރަދު  އަދި، ސަބްސިޑީ ދެވޭ އުސޫލުތަކަށް  ހިނގާ  ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ  2023ސަބްސިޑީއަށް  ނެ  ވަނަ އަހަރު 

  ބަޖެޓު ދައުލަތުގެ  އެހެންކަމުން،    ތައް ހިމަނާފައިނުވެއެވެ.ފުސީލުނަމަވެސް މިކަމުގެ ތަ   .ވެލަފާކޮށްފައިވެއެކަރުދާހުގައި    ބަޖެޓުކަމަށް  

ކޮންޓްރޯލް  ސަބްސިޑީގެ ޚަރަދު  ކަމުގައި ދެކެމެވެ.    މުހިންމުރެވިގެން ދިއުން  ހާމަކޮށް  ތަފުސީލު ފާސްވެގެން ދާއިރު، މި އަމާޒުތައް  

  ކުރުމަށް އަޅަން ރާވައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަހަރުގެ ވީހާވެސް ކުރީކޮޅު ތަންފީޒް ކުރުމަށާއި، އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ 

ކަން  ހޭ ކުރަންޖެހޭނަމަ ނުވަތަ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަމެއްވެސް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމަންޖެ ހުގަވާއިދެއް އިސްލާ

ފާސްކުރުމުގައި މި އަމާޒަށް ސަބްސިޑީގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވޭނެ ްޕލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރުމަށް    ބަޖެޓުފާހަގަކޮށް ދައުލަތުގެ  

 ލަފާދެމެވެ. 

 އާސަންދަ

ބަލާއިރު .10 ޚަރަދުތަކަށް  ކުރެވޭ  އަހަރަށް ފާސްކުރި    2022  ، އާސަންދައަށް  ޚަރަ ބަޖެޓު ވަނަ  އާސަންދަ  ކޮންޓްރޯލް  ގައިވެސް  ދުތައް 

ނަމަވެސް   ހިމަނާފައިވެއެވެ.  ކަންތައްތަކެއް  ނުކުރެވި  ކުރުމަށް  ތަންފީޒު  ކަމެއް  އެއްވެސް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަނަ    2022މިގޮތުން 

ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.  މިލިއަން ރުފިޔާ    1,106އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް    އެއަހަރު  އިތުރަށް  %151އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓަށްވުރެ  

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި    1,045  އާސަންދައަށް   ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު   2023

އާސަންދައިގެ ބޭސްލައިން އަގުތައް  ކުރާ އަގު ނުވަތަ  އާސަންދަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބޭސް ކަވަރއާސަންދައިގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް 

އަގުތަކާ ރި ބާޒާރުގެ  ޚަރަދުތަކަށް  ހިނގާ  ދިނުމުގައި  މުރާޢާޚިދުމަތް  ބޭހާއި ކުރެވެމުންދާކަމާއި    މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  ޖާޔަތްކޮށް 

ހިދުމަތްތަކާ    ޙީއްޞިގައުމެއްގެ   ބޭރުއަގުތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތިރިކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން   މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްގެ 

މިތަކެތީގެ  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާއަކާ  މަސައްކަތްވެސް   ގުޅޭ  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ްޕރޮކިއުމަންޓް  ކުރަމުންދާކަމަށް  ބަލްކް 

އަހަރުތަކުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   ޔަތްކޮށް  ޢާ ތަކަށް ރިއެހެންކަމުން މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ކުރީ 

 އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އާސަންދައިގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންރާވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ޚަރަދު  ކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ހިއްސާވާ ސަރުކާރު

މިލިއަން    869ޓަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި  ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ކެިޕ  2022 .11

ވަނަ    2022  ށް މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮ  1,146އަހަރު އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް  އެރުފިޔާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް  

ގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރުގެ    2023.  ލަފާކޮށްފައިވެއެވެމިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް    2,050އަހަރު ނިމޭއިރު  

ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދައުލަތުން އިންޑިރެކްޓް    މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.  734ކުންފުނިތަކަށް  

ނީ ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ސަބްސިޑީ ދޫކުރެވިފައިވަ

ލަފާކުރާ    2023ނަމަވެސް   ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް ސަބްސިޑީގެ ކޯޑުން ފައިސާ ދޫކުރާ   ހުރިގައި މިގޮތަށް  ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރަށް 

ކުރުމުގައި   ބަލަހައްޓާ ރިޯޕޓް  ހިސާބުތައް  މިއީ މާލީ  ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.  ކަމަޢަގޮތަށް  ކުރަންޖެހޭ ރަގަޅު އުސޫލު  ށް މި  މަލު 

 . އޮފީހުން ދެކެމެވެ

އުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެކި ގޮތްގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއަށް ބަލާއިރު  ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދަ .12

ކޮށްފައިވާކަމަށް  ޚަރަދުމިލިއަން ރުފިޔާ    8,369ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް    2022ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2017
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ގައާއި ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ބޮޑު  ތުތުރުން ލޯނުގެ ގޮ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. އަދި މީގެ އި

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް  އަދަދެއް ދައުލަތުގެ ބަޖަޓުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނިތަކުން ދައުލަތަށް ހިއްސާގެ ފައިދާއެއް ނުލިބި  ބަރޯސާވާ މިންވަރު އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުން ދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެކުންފު

  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ އިތުރުވެގެންދިއުމެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން މިހާރަށް ވުރެ 

މަންސް ވަޒަންކޮށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ަޕރފޯމް ނުކުރެވޭ ކުންފުނިތަކުގެ  ރފޯކުންފުނިތަކުގެ ަޕ  ، ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދާ

ދޫކުރުމަގައި   ކެިޕޓަލް  ކުންފުނިތަކަށް  އަދި  ކުރަންޖެހެއެވެ.  ބަލައި އިސްލާޙް  ދިރާސާކޮށް  އިތުރަށް  މޮޑެލް  މަލުކުރާނެ  ޢަވިޔަފާރި 

ހި  ބަރޯސާވެގެން  ބަޖެޓަށް  ދައުލަތުގެ  އެކަށައަޅައި  ކުރެވޭނެގޮތަށް  އުސޫލުތައް  ޖަވާބުދާރީ  ބޮޑަށް  މިހާރަށްވުރެ  ކުންފުނިތައް  ންގާ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންޖެހެއެވެ.

 

 

 2023  ބަޖެޓުސޯސް: ދައުލަުތގެ 

 ބަދަލު ެގނެވޭ ބަޖެޓަށް ފާސްކުރާ

މިލިއަން ރުފިޔާ ފާސްކޮށްދީފައިވެއެވެ. ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުގައި މި    36,999  ޖުމުލަވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގެ    2022 .13

ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެވޭ    ބަޖެޓުތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި    ޓު ބަޖަ  ، ޚަރަދުތައް ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކަށް ބަހާފައިވާއިރު

 ، ކުރެވުނު މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހުމާއި  ބަޖެޓު ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން އަހަރުތެރޭ ބައެއް ދާއިރާތަކުން  

  ބައެއް ޚަރަދުތަކަށް އިސްކަންދޭންޖެހުން ނުވަތަ ބައެއް ކަންކަން އަހަރުތެރޭ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ހުއްޓާލަން ޖެހުން ފަދަ ސަބަބުތައް 

  ބަޖެޓު ޅޭގޮތުން "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ދައުލަތުގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޖެޓު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގު

ގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވެއެވެ.  ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  2019މޭ    9ބައިކުރުމާއި އެއްބައިން އަނެއްބަޔަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލު"  

ގެނެ  ބަދަލު  އޮފީސްތަކުން  މަސްއޫލު  ބަޖެޓަށް  ފާސްކުރެވުނު  އުސޫލުގައި  ފިނޭންސަށް  މި  އޮފް  މިނިސްޓަރ  މިންގަނޑާއި  ވޭ 

ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.   މިންގަނޑުތައް  ގެނެވޭނެ  ބަދަލު  ފާސްކުރެވެނު    2022ހުށަހަޅައިގެން  އަހަރަށް    ބަޖެޓު ވަނަ 
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މިގޮތުން    ބަޖެޓުތަންފީޒުކުރުމުގައިވެސް   ކުރެވެއެވެ.  ފާހަގަ  ގެނެސްފައިވާކަން  ބަދަލުތައް  ގޮތަށް  ކުރެވުނު    ޓުޖެބައެކުލެވިފައިވާ 

ގެނެވުނު ބަދަލުތައް    ޖެޓަށް  ދާއިރާތަކާއި ޚަރަދު ކުޑަކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއެކެ ބަނުމިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހު

ތަންފީޒުކުރާ ވަކިވަކި އިދާރާގެ ަޕރފޯމަންސްއަށްވެސް އަސަރު    ބަޖެޓުފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ބަޖެޓަށް ގެނެވޭ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކީ  

ންތުލީ ފިސްކަލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްސުން އާންމުކުރަމުންދާ ވީކްލީ ފިސްކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި މަކުރާކަންކަމަށްވާއިރު،  

   ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.މުހިންމު    ންއެއިދާރާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުއެގްޒެކިއުޝަން ރިޯޕޓްތަކުގެ އެހީގައި    ބަޖެޓުޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި  

 ްގރާންޓް ދޫކުރާ  ކައުންސިލްތަކަށް ލޯކަލް

ށް  ) އަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   ވަނަ އަހަރު 2019 .14

މަދުވެގެން    8ގެނެވުނު   އާމްދަނީގެ  ފާސްކުރާ  އެއަހަރަކަށް  ދަށުން  އިސްލާހުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ    ، އިންސައްތަ  5ވަނަ  އަދި 

ތެރޭ  ނުހިމެނޭއިހުތިސާސްގެ  ސަރަހައްދުތަ  ގައި  ފަރުފަދަ  ފަޅާއި  އާމްދަނީގެ  ބިމާއި  ލިބޭ  ގޮތުގައި  ކުލީގެ  އިންސައްތަ    40ކުގެ 

  ކައުންސިލްތަކަށް ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި އަދަދު ވަކިވަކި ކައުންސިލްތަކަށް ބެހުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ފޯމިއުލާއެއް  ފިސްކަލް  ކައުންސި  ފިނޭންސުން  ފޯމިއުލާގައި  ހިންގާ  މި  ކަންކަން  މާލީ  އިދާރާތަކުން  ގެ  ލް 

ގަވާއިދާއި ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގައި  މާލިއްޔަތުގެ  ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި  

ހިސާބު    ، ޔަތްކޮށްފައިވުމަކީޢާ ކުރާ މިންވަރަށް ރި   ޢަމަލުކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެން އުސޫލުތަކަށް   ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ 

   ށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.ބެލެއްހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަމަ

 

މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވި  ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައުންސިލްތަކަކުން އެކައުންސިލްތަކުގެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ޔުޓިލިޓީ ބިލްތައް ނުދައްކާ ހުންނަ   .15

އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރަން ޖެހުމުން ދައުލަތުގެ    ގައިއަދި އެ ބިލްތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

އެހެންކަމުން  ބަޖެޓު މެދުވެރިވާނެއެވެ.  ހާލަތް  ނުކުރެވޭ  ޚަރަދުތައް  ކަނޑައަޅާފައި  ކުރަން  ކުރުމުގައި  އުންސިލްގެ  ކަ  ، ތަންފީޒު 

ދޫކުރާއިރު ގްރާންޓް  ބްލޮކް  ކައުންސިލްތައް    ، އިދާރާތަކަށް  ހުންނަ  ނުދައްކާ  ފައިސާ  ކަންކަމަށް  އެހެނިހެން  ބިލްތަކާއި  ޔުޓިލިޓީ 

ޔަތުގެ  ބު ދެނެގަނެ ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްފާހަގަކޮށް އެހެން ދިމާވާ ސަބަ

  ގެ އިދާރާގެ އަދި މިނޫންވެސް ކައުންސިލް އިޤާނޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު އަދި  

ކުރާ ކައުންސިލްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ބްލޮކް ގްރާންޓް    ޢަމަލު މާލީ ކަންކަން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް  

އަދި އެފަދަ ކައުންސިލްތަކަށް    އްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭކަމަށް ދަންނަވަމެވެ. ހެއްދޫކުރާއިރު މިފަދަ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ހިފެ 

ސުން އެ ފައިސާ ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކަށް ދެއްކުމުގެ  ދޫކުރާ ބްލޮކް ގްރާންޓުން ޔުޓިލިޓީ ބިލް އުނިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  މުހިންމުއުސޫލެއް އެކުލަވާލުން 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


މަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙް  
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 ފިޔަަވޅުތައް  އަޅާ ކުރަން ކުޑަ ޚަރަދު

 

 2023  ބަޖެޓުސޯސް: ދައުލަުތގެ  

މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ    3,287ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުން    2023 .16

ތަފްސީލާއި ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅަންރާވާފައިވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ތަންފީޒު    ، ކަމަށް  އެކަންކަން 

ވަނަ އަހަރު ތަންފީޒު ކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތް    2023މިކަންކަން    ، ތުގެ ޓައިމްލައިންއެއް ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވުމުންކުރެވެމުންދާނެ ގޮ

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަދާ އެކަންކަން    ، ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަކީ ދިރާސާތައް ހެދި  އެނގޭކަށްނެތެވެ.ކޮށް  ސާފު

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މިކަންކަން ތަންފީޒު    2023ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ވުމުން    ގާއިމުބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތައް    ތަންފީޒު ކުރުމަށް

އިތުރަށް    ބަޖެޓު އަދި މިކަންކަން ތަންފީޒު ނުކުރެވި ހިނގައްޖެނަމަ ދައުލަތުގެ    މެވެ.ންވޭނެ ގޮތެއް ބަޖެޓުގައި ބަޔާންކުރުން މުހިކުރެ 

ހުށަހެޅޭ އިރު ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ރާވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިނެއް    ބަޖެޓުއެހެންކަމުން    . ވެގެން ދާނެއެވެޑެފިސިޓް

ކުރުން މުހިންމު   އިންތިޒާމް  ކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް  ޒިންމާދާރު  ކުރެވޭ ފަރާތްތައް  ކުރަން ހަވާލު  ތަންފީޒު  އެކަންކަން  އެކުލަވާލާ 

 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. 

 ޑެފިސިޓް ބަޖެޓު

  ސް ވިޔަ  މިލިއަން ރުފިޔާގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި  9,282ގެ އޯވަރޯލް ޑެފިސިޓް  ބަޖެޓުނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި  ވަ  2022 .17

ލަފާކުރިބަޖެޓު   2023 ޑެފިސިޓް    2022ގައި  އަށް  އޯވަރޯލް  އަހަރުގެ  އިތުރުވާނެކަމަށް    13,631ވަނަ  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން 

އަހަރަށް ބަލާއިރު ދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓް އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެ ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސް    3އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ  

އިތުރުވެފައިވެއެވެ. މިންވަރު  ނެގުނު  ދަރަނި  ޑެފިސިޓް    2023  ކުރުމަށް  އޯވަރޯލް  އަހަރު  ރުފިޔާއަށް    8,459ވަނަ  މިލިއަން 

http://www.audit.gov.mv/
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ލަފާކޮށް އެކަށީގެންވާ  އަރާނެކަމަށް  ފިޔަވަޅުތައް  ރާވައިފައިވާ  އަޅަން  ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދު  ދައުލަތުން  ނަމަވެސް  ފައިވެއެވެ. 

 ހަލުވުމިނެއްގައި ތަންފީޒު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އޯވަރޯލް ޑެފިސިޓް މިއަށްވުރެ އިތުރު ވެގެންދާނެއެވެ.   

 

 

 2023  ބަޖެޓުސޯސް: ދައުލަުތގެ  

 

 ންގފައިނޭންސި

ރުފިޔާ    13,415ގައި  ބަޖެޓު   ފާސްކޮށްފައިވާ  އަހަރަށް   ވަނަ   2022 .18 ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް    ބަޖެޓު މިލިއަން  ކުރަން  ފައިނޭންސް 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް    2022  ، ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން  2022  ، ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް

އިސްލާހުގައި   މިންވަރު    ބަޖެޓުހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރަންޖެހޭ  އަދި    17,268ފައިނޭންސް  އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން 

ގްރީން/ބް  2022 އަދި  އަހަރު ސުކޫކު/ބޮންޑް  ވިއްވަނަ  ބޮންޑް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކައި ލޫ  ހޯދުމަށް  ރުފިޔާ   3,855ގެން    މިލިއަން 

މީގެ އިތުރުން ޑޮމެސްޓިކް  ފައިވެއެވެ.  ކޮށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ބަޔާން   2022މިއަހަރު ނުލިބޭނެ ކަމަށް  

ތަކެތިން   ފަދަ  ލޯނު  އަދި  ހޯދު  12,022ސެކިއުރިޓީޒް  ރުފިޔާ  ހުށަހަޅާފައިވާ    2022މަށް  މިލިއަން  ބަޖެޓަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މީގެ  ރުފިޔާ ބޭނުންވާއިރު،    މިލިއަން  11,453ފައިނޭންސް ކުރުމަށް   ބަޖެޓުވަނަ އަހަރުގެ    2023 އިސްލާހުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު    6,445ތެރެއިން   ހޯދުމަށް  ފަރާތްތަކުން  ބޭރުގެ  ރުފިޔާ  ރާއްޖޭގެ    5,008މިލިއަން  ރުފިޔާއަކީ  މިލިއަން 
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ރާވާފައިވާ ގޮތްތަކަށް  ފައިނޭންސް ކުރުމަށް    ބަޖެޓުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ    2023ފަރާތްތަކުން ހޯދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއެވެ.  

ގައުމުތަކު  "އެކިއެކި  ބަޔާންކޮށްފައި   1,675ން"  ބަލާއިރު  ލިބޭނެކަމަށް  ރުފިޔާ  ކަށަވަރުނުވާ  މިލިއަން  މުޅިން  އަދި  މިއީ  ވުމުން 

ފައިނޭންސް ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި ނުވާނަމަ ދުރާލާ އެކަންކަން    ބަޖެޓު  އެހެންކަމުން  ފައިސާކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ދަރަނީގެ ފައިސާއިން ކުރެވޭ ޚަރަދު ނުވަތަ ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައި މަޝްރޫޢުތައް އިސްކަންދެވޭނެ ތަރުތީބަކުން    ، ހަމަޖެއްސުމަށާއި

ވަނަ އަހަރަށް އިތުރަށް    2022މީގެ އިތުރުން،  ނުފެށުމަށް ދަންނަވަމެވެ.    ފައިނޭންސިން ހަމަނުޖެހޭ މަޝްރޫޢުތައް  ، ހަމަޖައްސައި

ފަރާތްތަކުން ބޮޑު އަދަދެއް  އެތެރޭގެ  ފައިނޭންސް ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ    ބަޖެޓުވަނަ އަހަރުގެ    2023އި އަދި  ކަށާހިނގާނެ ޚަރަދުތަ 

ތިޞާދަށް އަންނޭނެ  ޤުކް ފައިނޭންސް މާކެޓަށާއި ޤައުމުގެ އި ހޯދަން ރާވާފައިވުމުން، މިކަމުގެ ސަބަބުން ޑޮމެސްޓިދަރަނީގެ ގޮތުގައި  

ރި  އެހިރާސްތަކަށް  ދިރާސާކޮށް  ޑޮމެސްޓިކް  ޔަތް ޢާހިރާސްތައް  އަހަރުތަކުގައިވެސް  ހުރި  ކުރިއަށް  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ކޮށް، 

 ރާވަންޖެހެއެވެ.ތައް އިންތިޒާމްމާކެޓުން ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް ދަތިނުވާނޭހެން 

 ދަރަނި ދައުލަތުެގ

މިލިއަން    94,401  އިރު  ވަނަ އަހަރު ނިމުނު  2021ދައުލަތުގެ ޖުމުލަ ދަރަނި (ގެރެންޓީ ހިމަނައިގެން) ހުރި ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު   .19

ހުރިއިރު   ކުރެވެނީ    2022ރުފިޔާގައި  ލަފާ  ހުންނާނެކަމަށް  މިހާރު  ދަރަނި  ޖުމުލަ  އަހަރު ނިމޭއިރު  މިލިއަން    105,731ވަނަ 

އަދި   ދަރަނި    2023ރުފިޔާގައެވެ.  ޖުމުލަ  ދައުލަތުގެ  އިރު  ނިމޭ  އަހަރު  އަރާނެކަމަށް    113,692ވަނަ  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން 

ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ  ދަލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.   އުލަތުގެ ދަރަންޏާގުޅޭ ހިރާސްތަކަށް ބަލާއިރު ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ 

ވަނަ    2021  ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.ނޭމުގެ ސަބަބުން ރިފައިނޭސް ކުރުމުގެ ހިރާސް އިތުރުވާ ހޭދަ އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދާ ދިއު

ގާތްގަނޑަކަށް   އާމްދަނީގެ  ލިބުނު  ދައުލަތަށް  ހޭދަވެފައިވެއެވެ.    %35އަހަރު  ކުރުމަށް  ދަރަނި ސަރވިސް  ދަރަނީގެ  ދައުލަތުގެ 

ބަލާއިރު،   ްޕރޮފައިލްއަށް  އިތުރު    2024އަދި    2023މެޗޫރިޓީ  ޚަރަދު  ދާ  ކުރުމަށް  ސަރވިސް  ދަރަނި  އަހަރު  ވަނަ 

ހިނގުން    2026އަދި    2025ނުވިކަމުގައިވީނަމަވެސް،   ޚަރަދެއް  ބޮޑު  ކުރުމަށް  ސަރވިސް  ދަރަނި  ދައުލަތުގެ  އަހަރު  ވަނަ 

ޗުއަރ ވާތީއާއި ދައުލަތުން ނަގާފައިވާ ސުކޫކު  ގައި މެ  2025  ތައްލޯނު  ބޮޑު   އެކަށީގެންވެއެވެ. އެއީ ދައުލަތުން ނަގާފައިވާ ބައެއް

އަށް ބަލާއިރު ކުރުމުއްދަތުގެ  ްޕރޮފައިލް    އުލަތުގެ ދަރަނީގެ މެޗޫރިޓީއަށް ދަ  2026ން    2023  ވަނަ އަހަރު މެޗުއަރ ވާތީއެވެ.  2026

މެޗުއަރ ވާނެކަމަށް  (ްޕރިންސްިޕލް އަދި އިންޓަރެސްޓް ހިމެނޭހެން)  މިލިއަން ރުފިޔާ    30,507  ދަރަނި ނުހިމަނާ ގާތްގަނޑަކަށް

އެހެންކަމުން، ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ރިފައިނޭންސިންގ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށް ދުރާލާ ރާވައިގެން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް    ބެލެވެއެވެ.

މިގޮތުން ސޮވަރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޖަމާ ކުރެވޭ ބޭރު ފައިސާގެ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށާއި، ދައުލަތަށް    .އަޅަންޖެހެއެވެ

ރު އިތުރުކުރުމަށާއި ބަޖެޓުން އިސްރާފުވާ ދިމާތައް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ދައުލަތުގެ ދަރަނި  އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަ

އިތުރުވާ މިންވަރު ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި ހިފަހައްޓަންޖެހެއެވެ.  
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