މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 2007ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ބަޔާން

ޢާލަމްތަކުގެވެރި މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާޔަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން .އަދި
އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި ކައު އިތުރު ސާހިބާ
މުޙަންމަދުގެފާނަށާއި

ލ
އާ ު

އެކަލޭގެފާނުގެ

އަޞްހާބުންނަށް

ޞަލަވާތާ

ދޢާކުރަން.
ސަލާމްލެއްވުން އެދި ު

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސް،

ރައްޔިތުންގެ

ޖލީހުގެ
މަ ް

ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ،އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު ﷲ ވަބަރަކާތުހޫ.

1

 2007ވަނަ އަހަރަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ މިބަޖެޓަކީ ތިލަފަތްހަމަ ބަޖެޓެއް .އާދެ،
ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީއަށް ވުރެން ޚަރަދު އިތުރުނުވާނެ ގޮތަށް
ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ،ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން
ދނީ ހޯދޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކަށްވެސް
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓެއް .އަދި އާމް ަ
ވިސްނައިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓެއް.

މިބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެ ،ޤައުމުގެ އާންމު
ލ
އޤްތިޞާދުގައި އަމިއް ަ
ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުވެގެން ދާނެ .އަދި ި
ފަރާތްތަކުގެ ދައުރުވެސް ފުޅާކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެ.

 2007ވަނަ އަހަރަށް އަޅުގަނޑު މިހުށަހަޅާ ބަޖެޓު ،މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
ޚދުމަތްތައް މިހާރަށް ވުރެ ފެންވަރު
އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ި
ރަނގަޅު

ގޮތެއްގައި

އިތުރު

ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،

ޚިދުމަތްތައް

ތަޢާރަފުކޮށްދިނުމަށާއި ،ސަރުކާރުގެ ހިންގުން މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި،
ޑިމޮކްރަސީގެ
ޤާއިމްކޮށް

އުސޫލުތައް

ކުރިއަރުވައި

ހަރުދަނާކުރުމަށާއި،

އެކަމަށް

ގަވަރނަންސް

ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުމުގެ މައްޗަށް.

2

ބޭނުންވާ

ހަރުދަނާކޮށް،

މުއައްސަސާތައް
ރައްޔިތުންނަށް

މިކަންތައްތަކަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މަޢުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް
ޤައުމާއި

މުޚާތަބުކުރައްވާ

ރއްވާފައިވާ
ފާހަގަކު ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މިއަހަރު

ކަންތައްތައް.

އަދި

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ދެއްވި

ރިޔާސީ

މިބަޖެޓު
އިސްލާޙީ

ބަޔާނުގައިވެސް

އެކުލަވާލެވިފައި
އެޖެންޑާގެ

ނ
މިވަ ީ

މަގުޗާޓުގައިވާ

ކަންތައްތައް ހަލުއިކަމާއިއެކު ނިންމަމު ް
ނ ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ގޮތަށް.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން 2005 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރެވުނީ
ތިލަފަތްހަމަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި .ނަމަވެސް ،އެއަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ ބަޖެޓު
ޑެފިސިޓްވެގެން .މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ  2004ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު
މަހު ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް
އާރާސްތުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ވަރަށް ގިނަ ޚަރަދުތަ ެ
ކއް ކުރަން
ޖެހުން .އަދި ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ،އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ
ގޮތުން ރާއްޖެ ކުރިއެރުވުމަށާއި ،ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް
ފުޅާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ސަބަބުން.

ނަމަވެސް ،ރާއްޖޭގެ މިހާރު ެ
ސތަޤުބަލުގައި
ގ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށް ބަލައި ،އަދި މު ް
އިޤްތިޞާދު ހީނަރުވިޔަ ނުދީ ،އަމާން އޮމާން ބަނދަރަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި
ދައުލަތުގެ

ބަޖެޓު

ތައްޔާރުކުރުމުގައި

3

މިހާރަށްވުރެ

ހަރުދަނާ

އސޫލެއް
ު

އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅެން އެބަޖެހޭ .މިއީ ރާއްޖެއަށް ލަފާ ދެއްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މާލީ އިދާރާތައް ކަމުގައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި ،ވާރލްޑް
ބޭންކާއި އަދި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕް ަ
މންޓް ބޭންކު ފަދަ މާލީ އިދާރާތަކުންވެސް
ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތްވެސްމެ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.

އ
މިފުރުޞަތުގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި މާލީ ޙާލާތު އޮތްގޮތާއި މެދު އެއްޗެ ް
ދަންނަވާލުމަކީ ވަރަށްވެސް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން2004 .
ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން  2005ވަނަ
އަހަރު

ފަތުރުވެރިކަމަށާއި

އިޤްތިޞާދީ

އެހެން

ދާއިރާތަކަށް

އައިސްފައިވާ

ދންތެރިކަން
ނ އަހަރު އިޤްތިޞާދީ އުފެއް ު
ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން  2005ވަ ަ
ވޭތުވެދިޔަ  30އަހަރު ތަޖުރިބާކުރެވިފައިނުވާ ދަރަޖައަކަށް ދަށަށް ދިޔަކަމަށް
ފާހަގަކޮށްލަން 2005 .ވަނަ އަހަރު އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހަމައެކަނި މަޑުޖެހުނީކީ
ނޫން .ނެގެޓިވް  4.5އިންސައްތައަށް ދަށަށް ދިޔައީ .ނަމަވެސް އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކާއި ،އެހެނިހެން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ،އަދި
ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން މިޙާލަތު މިހާރުވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައި.
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިޤްތިޞާދުގެ ކުރިއެރުން ރަނގަޅުވެ ،މިހިނގާ  2006ވަނަ

4

އަހަރު

އިންސައްތަ

18

އަދި

2007

އަހަރު

ވަނަ

12

އިންސައްތަ

އިތުރުވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

ދޔަ
ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން  2005ވަނަ އަހަރު  6.5އިންސައްތަ އަށް މައްޗަށް ި
މިހިނގާ

ނަމަވެސް،

2006

ވަނަ

އަހަރު

އިންފްލޭޝަން

މިހާރު

ވަނީ

ކޮންޓްރޯލްކުރެވި 3 ،އިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓިފައި.

ސަރުކާރު ބަޖެޓު ދަރަނި  2006އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށް  1.67ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް
އަރާފައިވޭ.

ދ ބޭރުގެ ދަރަނި  2006ގައި  370މިލިއަން ޑޮލަރު ،އެއީ 4.7
އަ ި

ލއިރު ،މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް
އރާފައިވޭ .ޖީ.ޑީ.ޕީ .އާއި އަޅާބަ ާ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ަ
 45އިންސައްތައަށް ވުރެ ދަށަށް ދަރަނި ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .މިހާރަށް
ބަލާކަމަށްވާނަމަ އެއީ  50.2އިންސައްތަ.

ސމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ފައިސާ ނަގަމުން
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ހަމަޖެއް ު
އައީ އެމް.އެމް.އޭ.ގެ ވޭޒް އެންޑް މީންސް އެކައުންޓުން.

ޑ
 1ސެޕްޓެމްބަރ  2006އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން ް
ޓްރެޜަރީއިން،

ޓްރެޜަރީ

ބިލް

ތަޢާރަފްކުރުމާއި

5

ގުޅިގެން،

ނ
ކ ް
ބޭންކްތަ ު

އެމް.އެމް.އޭ.ގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މިނިމަމް ރިޒާވް  30%އިން  25%އަށް
ދަށްކުރެވުނު.

އެއީ

358

ގާތްގަނޑަކަށް

މިލިއަން

ރުފިޔާ.

މިގޮތަށް

ހަމަޖެއްސުމުން ،އެމް.އެމް.އޭ.ގެ ލައިބިލިޓީޒް ކުޑަވެ ،އަދި ބޭންކްތަކުން ލޯނު
އިތުރަށް ލިބި ،މީގެ ސަބަބުން ބޭންކް

ދޫކުރުމަށް ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަން

އިންޓަރެސްޓް ރޭ ް
ޓ މައްޗަށް ނުގޮސް ހިފެހެއްޓުނުކަން ފާހަގަކުރެވޭ.

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ޙިއްސާކުރާ ފަތުރުވެރިކަން 2004
މނަކު ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ނުވާ ވަރަށް،
އާއި އަޅާބަލާއިރު  2005ގައި މިއިން ޒަ ާ
ޔ
އާދެ!  33އިންސައްތައިން ދަށަށް ދިޔަ .އެހެން ނަމަވެސް ،ﷲގެ ހެ ޮ
ނ
ރަޙުމަތްފުޅާއި އެކު  2006ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަ ް
ރަނގަޅުވެފައި .އަންދާޒާކުރެވޭ ގޮތުގައި  2005އާއި އަޅާ ބަލާއިރު 45
އިންސައްތަ އިތުރުވެގެން ދާނެ.

އ
 2005ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފަ ި
އ
ވީނަމަވެސް ،އެއަހަރު މަސްވެރިކަން  17އިންސައްތަ ކުރިއަރާފައިވޭ .އެއާ ި
ޚިލާފަށް 2006 ،ވަނަ އަހަރު މަސްވެރިކަން ދަށަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން މިދާއިރާގެ
އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ގާތްގަނޑަކަށް  4އިންސައްތަ.

6

މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނިތަކާއި މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
ފަރާތްތަކުން މިހާރު މިސިނާޢަތަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަލައި2007 ،
ވަނަ

އަހަރު

މިސިނާޢަތުގެ

އދުންތެރިކަން
އުފެ ް

ވަރަށް

ބޮޑުތަން

އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން .އެއީ ،މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ގިނަ މަސް
ބޯޓުފަހަރު

ހޯދިފައިވުމާއި،

6000

ޓަނުގެ

މަސް

ރައްކާކުރެވޭނޭ

ކެރިއަރ

ވެސެލްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންފެށުމާއި 3000 ،ޓަނުގެ މަސް ފިނިކުރާ  7ބޯޓު
ރާއްޖެއަށް އަލަށް ހޯދިފައިވުމުން .އަދި  2007ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ،މަސް
ފިނިކޮށް ،ރައްކާކޮށް ،ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިފާ 'ފުލް ފްލެޖްޑް'
ދެ ފެކްޓަރީ ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ހުޅުވޭނެ .މީގެ އިތުރުން ،އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކުން ،ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ،މަދުވެގެން  50ފައިބަރު ދޯނި
ދއްހާ ހިސާބުގައި
ބަންނަމުން އެބަދޭ .މިދޯނި ފަހަރުވެސް  2007ގެ މެ ެ
މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .މީގެ އިތުރުން،
މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް މިބަޖެޓުގައި މަގުފަހިކޮށްދީފައިވާނެ.
ނ ބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ
މިދެންނެވި ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގި ަ
ފުރުޞަތު ހުޅުވި ،އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގު ފުޅާވެގެންދާނެ.

ނ
އިޤްތިޞާދުގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރު ،ފަތުރުވެރިކަން ފިޔަވައި ،ދެ ް
އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ދާއިރާއަކީ އުމްރާނީ ދާއިރާ .މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން

7

 2006ވަނަ އަހަރު  33އިންސައްތައިން ،އަދި  2007ވަނަ އަހަރު 39
އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނޭކަމުގައި ލަފާކުރެވޭ .މިއީ ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން
ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް އާރާސްތުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ،އަދި މިއަހަރު
އަލަށް ދޫކުރެވުނު ރިސޯޓުތައް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން.

 2005ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުން  2006ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ
ނިޔަލަށް ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސްގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި އެކައުންޓްގެ
ދަރަނި ވަނީ އިތުރުވެފައި .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރެވުނު
މުދަލަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު  29އިންސައްތައިން މައްޗަށްގޮސްފައިވޭ.
އިމްޕޯޓްކުރެވުނު މުދަލަށް  685މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރެވިފައިވޭ .މީގެ
ވ
ގާތްގަނޑަކަށް  25އިންސައްތައަކީ ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގަތުމަށް ކުރެވިފައި ާ
ޚަރަދު .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޕޯޓްކުރެވުނު މުދަލަށް ލިބުނު އާމްދަނީވެސް
37

އިންސައްތަ

އިތުރުވެފައިވޭ.

ވިޔަފާރި

އެކައުންޓް

ދަރަނިވީ

ނަމަވެސް

ޚިދުމަތުގެ އެކައުންޓުގެ އަރަނީގެ ސަބަބުން ޖުމުލަ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް
ރ
ވނީ ފަހިވެފައި .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 2005 ،ވަނަ އަހަ ު
މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ަ
ނ
އޮކްޓޯބަރ މަސް ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގެ ރިޒާރވްގެ ގޮތުގައި ހުރި  198މިލިއަ ް
ޑޮލަރު  2006ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް

8

 245މިލިއަން

ޑޮލަރަށް އިތުރުވެފައިވޭ .މިއީ  3.2މަސްދުވަހުގެ އިމްޕޯރޓަށް ބޭނުންވާ ބޭރު
ފައިސާ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.

ވ
ދެން އަޅުގަނޑު މިހުށަހަޅަނީ ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  78ވަނަ މާއްދާގެ ) (1ގައި ާ
އލަތަށް ލިބުނު
ގޮތުގެ މަތިން  2005ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ހިނގި ޚަރަދާއި ،ދަ ު
އެއްޗެއްގެ ހިސާބު.

 2005ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ތިލަފަތްހަމަ ބަޖެޓެއް .ނަމަވެސް
ސުނާމީގެ

ސަބަބުން

އިތުރު

ޚަރަދު

ހިމެނޭ

ސަޕްލިމެންޓަރީ

ބަޖެޓެއް

ފާސްކުރެވުމުން 2005 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ނިމިގެންދިޔައީ ދަރަނިވާ ބަޖެޓެއްގެ
ގޮތުގައި .ނަމަވެސް ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ އެއަހަރުގެ ދަރަނި ކުޑަކަމުގައި
އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.

 2005ވަނަ އަހަރު ހިނގި ޚަރަދު ެ
ގ ޖުމްލައަކީ ) 6،025،278،409ހަހާސް
އތަ ހަތްދިހަ އަށް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަ(
ފަންސަވީސް މިލިއަން ،ދުއި ސަ ް
ރުފިޔާ .އަދި  2005ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ތަކެތީގެ ޖުމުލައަކީ 5،229،814،508
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ސއްތަ އޮނަ ތިރީސް މިލިއަން ،އަށް ސަތޭކަ ސާދަހާސް
ަ
)ފަސްހާސް ދުއި
އހަރު ހިނގި
ފައްސަތޭކަ އަށް( ރުފިޔާ 2005 .ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީ އެ ަ
ޚަރަދަށްވުރެ މަދުވުމުން 2005 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ) 795،463،901ހަތް
ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް މިލިއަން ،ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ހާސް ،ނުވަ
ސަތޭކަ އެއް( ރު ި
ފޔާއިން ދަރަނިވާ ބަޖެޓެއް .މީގެ އިތުރު ތަފްޞީލު "ދައުލަތުގެ
ބަޖެޓު  '2007ވޮލިއުމް  1ގެ ބަޖެޓު މަޢުލޫމާތު )) ،(2ޞަފްހާ (4ގައި
ހިމެނިފައިވާނެ.

ޓގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުވާނެކަމަށް މިހާރު
މިހިނގާ  2006ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެ ު
ލަފާކުރެވެނީ ) 8،513،666،884އަށްހާސް ،ފަސް ސަތޭކަ ތޭރަ މިލިއަން
ދ
ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް އަށް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު( ރުފިޔާ .އަ ި
 2006ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ ) 8،304،612،150އަށް
ހާސް ،ތިންސަތޭކަ ހަތަރު މިލިއަން ހަސަތޭކަ ބާރަ ހާސް ސަތޭކަ ފަންސާސް(
ު
ރފިޔާ.

2006

ވަނަ

އަހަރަށް

ފާސްކުރެވުނު

ބަޖެޓުގެ

ސޓަކީ
ޑެފި ި

) 321،903،125ތިންސަތޭކަ އެކާވީސް މިލިއަން ނުވަ ސަތޭކަ ތިން ހާސް
ސަތޭކަ ފަންސަވީސް( ރުފިޔާ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މިހާރު ޑެފިސިޓްވާނެކަމަށް
އަންދާޒާކުރެވެނީ ) 209،054،734ދުއިސައްތަ ނުވަ މިލިއަން ،ފަންސާސް
ގ
ހަތަރު ހާސް ،ހަތް ސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު( ރުފިޔާ .އެއީ ،ބަޖެޓު ސަޕޯރޓު ެ
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އދި
ގޮތުގައި ވާރލްޑް ބޭންކް ،އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ،ސައުދީ ފަންޑު ަ
ޤަތަރު ސަރުކާރުން ނެގުމަށް ޤަޞްދުކުރި  640މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު
ނުނަގައި ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ސަރުކާރުން އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު
މަސައްކަތުން

ނެރެވުނު

ނަތީޖާއެއް

ކަމުގައި

އަޅުގަނޑު

ފރުޞަތުގައި
މި ު

ފާހަގަކޮށްލަން.

ތރި މެމްބަރުން،
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތް ެ

ދެން އަޅުގަނޑު މިހުށަހަޅަނީ  2007ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު.
އަދި ބަޖެޓާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

 2007ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓަކީ ތިލަފަތްހަމަ ބަޖެޓެއް .މިބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
ޚަރަދަކީ ) 12،343،818،001ބާރަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް ތިން
މިލިއަން ،އަށް ސަތޭކަ އަށާރަ ހާސް އެއް( ރުފިޔާ .މިޚަރަދު ކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދައުލަތަށް ލިބޭނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ) 7،286،815،210ހަތް
ހާސް ދުއި ސައްތަ އަށްޑިހަ ހަ މިލިއަން ،އަށްސަތޭކަ ފަނަރަ ހާސް ދުއި ސައްތަ
ދިހަ( ރުފިޔާއިންނާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކުންނާއި އެކިއެކި ޤައުމުތަކުން
ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ 5،057،002،791
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)ފަސް ހާސް ފަންސާސް ހަތް މިލިއަން ،ދެ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް(
ގ
ރުފިޔާއިން .މީގެ އިތުރު ތަފްސީލު 'ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  '2007ވޮލިއުމް ެ 1
ބަޖެޓު މަޢުލޫމާތު ) (1އަދި )) (2ޞަފްހާ ނަންބަރު  3ން  5ށް(ގައި
ހިމެނިފައިވާނެ.

ނ
ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ލިބެ ީ
އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީއިންނާއި ރިސޯރޓްތަކުގެ ކުލިން 2007 .އަށް ލަފާކުރެވޭ
ގޮތުގައި އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީއިން ގާތްގަނޑަކަށް  2.4ބިލިއަން ރުފިޔާ އަދި
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލިން  1.8ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ .މީގެ އިތުރު ތަފްސީލު
'ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  '2007ވޮލިއުމް  1ގެ ބަޖެޓު މަޢުލޫމާތު )) (12ޞަފްހާ
ނަންބަރު 28ން 29ށް(ގައި ހިމެނިފައިވާނެ.

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް  2007ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ
ތެރޭގައި 2006 ،ވަނަ އަހަރު އަލަށް ދޫކުރެވުނު ރިސޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި
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ރަށެއްގައި

ޑޮމެސްޓިކް

އެއަރޕޯރޓަކާއި 200 ،އެނދުގެ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުން ހިމެނޭ .މީގެ ތެރެއިން
 4ރަށެއް މިހާރު ވަނީ ކަނޑައެޅިފައި .ބާކީ  6ރަށްވެސް މާލަސްތަކެއް ނުވެ
ކަނޑައެޅޭނެ.

ޤާއިމްކުރުމުން،

މިއެއަރޕޯރޓްތައް
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އަލަށް

ދޫކުރެވުނު

ރިސޯރޓްތަކަށް

ބޭނުންވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ތަރައްޤީވުމުގެ

އިތުރުން،

މިސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެ،
މ
ރައްޔިތުންގެ ދަތުރުފަތުރަށް ގިނަގުނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ .މިއިން ކޮން ެ
ޔ
އެއަރޕޯރޓަކުން އެޑްވާންސް ކުލީގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން  19މިލިއަން ރުފި ާ
 2007ގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

އއަރޕޯރޓުތައް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ލ .ކައްދޫ ،ހދ .ހަނިމާދޫ
މިހާރު ސަރަޙައްދީ ެ
އަދި ގދ .ކާޑެއްދޫގައި 200 ،އެނދުގެ ހޮޓަލެއް ބިނާކޮށް ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު
ހުޅުވާލެވޭނެ.

ވިޔަފާރީގެ

ތަރައްޤީކުރުމަށް

އުސޫލުން

އަމިއްލަ

ފަރާތްތަކަށް

އންވެސްޓުކުރާ
ދ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ި
މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން މިފަ ަ
ފަރާތްތަކުގެ

ފައިދާ

ވސްޓްކުރުމުގެ
އިން ެ

އިތުރުވެ،

ނ
ޝަޢުގުވެރިކަ ް

އިތުރުވެގެންދާނެ .ސަރަޙައްދީ އެއަރޕޯޓުތައް މިހާރު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކުގައި
ތަރައްޤީކުރެވޭ ރިސޯޓުތަކުގެ އެޑްވާންސް ކުލީގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 96
މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ.

އާމްދަނީ ި
އތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ރިސޯޓުތައް
އ
ކުއްޔަށްދެވިފައިވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން  50އަހަރަށް އިތުރުކޮށް ،މިކަމަށް ފީއެ ް
ބބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނެގުމުގެ ގޮތުން ކުލި ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން .މިކަމުގެ ސަ ަ
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އިޤްތިޞާދުގައި
ކުރާފަރާތްތަކަށް،

އެންމެ

ބޮޑު

މިސިނާޢަތުގައި

ޙިއްސާއެއްކުރާ

ފަތުރުވެރިކަމަށް

އިންވެސްޓުކުރުމުގެ

ޔަޤީންކަން

ޓ
އިންވެސް ް
އިތުރުވެ،

ރިސޯޓްތަކަށް ކުރާނޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތު ު
ރވެގެންދާނެ.

 2006ވަނަ އަހަރު ރިސޯޓް ހެދުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ރަށްތަކުގެ އެޑްވާންސް
ޔ
ކުލީގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް  481މިލިއަން ރުފި ާ
ޑވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ދިނުމަށް
ލިބިފައިވޭ .އަދި މޯލް ި
ަ
ހަމަޖެހިފައިވާ
ރށްތަކުންވެސް ކުލީގެ ގޮތުގައި  2007ވަނަ އަހަރު 191
މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.

ރާއްޖޭގައި ތިބި މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ 55
ދވެހިން ވަޒީފާތަކަށް ނުކުތުން އިތުރުވާ މިންވަރަށްވުރެ،
އިންސައްތަ .އަދި ި
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާތަކަށް އައުން އިތުރުވާ މިންވަރު ދަނީ އަހަރުން އަހަރަށް
މައްޗަށް .މީގެ އިތުރުން ،ސާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ ކުދިންގެ ޢަދަދު ވެސް ދަނީ
ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން .ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދީ،
ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ދިވެހިންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ،އަދި ގިނަ އާމްދަނީ
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ލިބޭނެ ހުނަރުވެރި ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް.
ވީމާ ،މިކަމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ
ކ
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަން ޖެހޭ ވާރކްޕާރމިޓް ފީއަށް މިހާރު މަހަކަށް ދައް ާ
 250ރުފިޔާއިން  400ރުފިޔާ އަށް  2007ވަނަ އަހަރު ބަދަލުކުރުމަށް
ހުށަހަޅަން .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ ،އަދި ދިވެހިންނަށް
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ވެސް ފުޅާވެގެންދާނެ.

ގުޅިފަޅު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  97ހެކްޓަރ  2007ގައި
ހިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި .މިމަޝްރޫޢަށް ޚަރަދު ކުރާނީ މިތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް
މއްދަތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް
ފުރުޞަތުދެވޭ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރަކަށް ،ކަނޑައެޅޭ ު
ދީގެން .މިމަޝްރޫޢުގެ އެޑްވާންސް ކުލީގެ ގޮތުގައި  127މިލިއަން ރުފިޔާ 2007
ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރަން.

އ
ސައުތު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުގެ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ޓްރެފިކް އިތުރުވުމާ ި
ގ
ގުޅިގެން ،ތިލަދުންމަތީގެ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ކޮންޓެއިނަރ ޓާމިނަލްއެއް ހެދުމު ެ
ފޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން  2007ވަ ަ
މަޝްރޫޢުވެސް ދެ ި
ނ އަހަރު ފެށިގެން
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ .މިމަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން
1.2

މިލިއަން

ކޮންޓެއިނަރުގެ

ބަނދަރެއް
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ތަރައްޤީކުރެވޭނެ.

މިމަޝްރޫޢު

ނ
ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނާއި ހަވާލުކޮށް ،އެފަރާތު ް
ޚަރަދު ކޮށްގެން .ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން 2007 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް ނުވަތަ
ސެޕްޓެމްބަރު ގައި މިމަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ 2007 .ގެ
ބަޖެޓުގައި މިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީއެއް ހިމެނިފައި ނެތް ނަމަވެސް 2008 ،އިން
ފެށިގެން މިކަމުން އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ަ
ޔޤީންކުރަން.

މި ވަގުތު ސަރުކާރުގެ ވިޔާފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ އަދަދަކީ  .23މީގެ ތެރޭގައި 100
ޑ
އން ް
އިން ސައްތަ ހިއްސާ ވާ  9ކުންފުނި ހިމެނޭ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެ
ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތިން ހިނގަމުންދަނީ  22ކުންފުނި.

ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ  23ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން  2007ވަނަ އަހަރު
ލފާ ކުރެވެނީ  14ކުންފުނިން .މިގޮތުން މިތަންތަނުން
ޑިވިޑެންޑް ލިބޭނެ ކަމަށް ަ
ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ  842.89މިލިއަން ރުފިޔާ .މިއީ  2006ވަނަ
އަހަރު ނިމޭއިރު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ޑިވިޑެންޑާއި އަޅާބަލާއިރު 65
އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް .މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ޑިވިޑެންޑެއް ލިބޭނެކަމަށް
ލަފާ ކުރެވެނީ ދިރާގުން .މިކުންފުނިން  2007ވަނަ އަހަރު  354.6މިލިއަން
ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .މިއަދަދަކީ  2006ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު
 26އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް .މިއީ ދިރާގުގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތް ހޯދާ
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ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެ އެކުންފުނީގެ ފައިދާ އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭނެ
ކުރި އެރުމެއް.

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް
ކމުން ނުދިއަ ނަމަވެސް،
ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިން ކުރިން ފައިދާ ދައް ަ
 2004ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިކުންފުނިން ވަނީ ޑިވިޑަންޑް ދައްކަން ފަށާފައި.
މިއީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ ވާދަވެރި ސިނާޢަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން
ކުރައްވަމުން
އުސޫލުން

ގެންދަވާ
ހިންގާ

ކުރިއެރުމެއް.
ޑިވިޑަންޑްގެ

ގިނަގުނަ

ތަނަކަށް

ސަރުކާރުގެ
ތަފްޞީލު

މަސައްކަތްތަކުގެ

ބަދަލުކުރެއްވުމާއި
ވިޔަފާރިކުރާ

ހިމެނޭ

ލިބެން

ފަށާފައިވާ

ގުޅިގެން

ތަންތަނާއި

ކަރުދާހެއް

ސަބަބުންނާއި

ވިޔަފާރީގެ

ތިޔަ

އެތަންތަނުން
ޢިއްޒަތްތެރި

އކާ
ދަ ް
މަޖިލީހުގެ

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިހާރު ވާނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާއި ހަވާލުކުރެވިފައި.

 2007ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ އެހެނިހެން
ކަންތައްތަކުގެ

ތެރޭގައި

ސިނގިރޭޓާއި

ދުންފަތުގެ

އިމްޕޯރޓް

ޑިއުޓީ

ޓ
ރޭ ް

ރ
މަތިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ .އަދި ކަސްޓަމްސް ސާރ ޗާރޖުގެ ގޮތުގައި މިހާ ު
ނެގޭ  2އެމެރިކާ ޑޮލަރު 4 ،އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރުން ހިމެނޭ .މީގެ
އިތުރުން ،ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓްކުރެވޭ ކާރު އަދި މޮޓޯ ސައިކަލްގެ އިންޖީނުގެ
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ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލައި ،ވަކިވަރަކުން މަތީގެ ކެޕޭސިޓީގެ ކާރު އަދި މޮޓޯސައިކަލްގެ
އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ މަތިކުރުމަށް ވަނީ ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައި .އަދި ރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރެވޭ

ސެކަންޑްހޭންޑް

ކާރުގެ

އިމްޕޯރޓް

ޑިއުޓީ

200%

އަށް

އިތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނެ .މިއީ ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ޤައުމަކަށް ބަލައި ،ކާރާއި
މޮޓޯ ސައިކަލްގެ އަދަދު ގިނަ ކަމާއި ،ތިމާވެއްޓަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ
އަސަރަށާއި ،ޓްރެފިކް އިތުރުވުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ލުޔެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން
ކުރެވޭކަމެއް.

އރި
 2007ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނެތް ނަމަވެސް ،ކަ ި
މުސްތަޤުބަލެއްގައި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމަށް ގަސްދުކުރާތީ ،މިކަމާއި
ބެހޭ ބިލުގެ ދެލި ޮ
ނންސް އެންޑް
ކޕީ މިހާރު ވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ޭ
ޓްރެޜަރީއިން އެކުލަވާލައި ،އެޓާރނީ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅާފައި .އަންނަ އަހަރުގެ
ކުރީކޮޅު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިހަށް މިބިލް ހުށަހެޅޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެ ް
ނ.

އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި
އައު ޤާނޫނު ފާސްކުރަންޖެހޭނަމަ ،އަ ި
ދ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޤާނޫނަކަށް ބަދަލެއް
ގެންނަން ޖެހޭނަމަ ،އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބިލާއި އިސްލާޙުތައް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި
މަޖިލީހަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހުށަހެޅޭނެ.
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.

ދންނަވަނީ  2007ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި
ދެން އަޅުގަނޑު މި ަ
ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު ޚަރަދުތަކާއި ޙާސި ު
ލކުރަން ރޭވިފައިވާ މުހިންމު އިޖުތިމާޢީ
އަދި އިޤްތިޞާދީ ލަނޑުދަނޑިތައް.

އން
 2007ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި  12،343.8މިލި ަ
ކރެވޭ .މީގެ ތެރޭގައި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ު
 5،546.6މިލިއަން ރުފިޔާ ،އަދި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 6،797.2
މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ.

 2007ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ
އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ޚަރަދަށް .އެއީ މުޅި ބަޖެޓުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 50
އިންސައްތަ.

މީގެ

ތެރޭގައި

މައިގަނޑު

ގޮތެއްގައި

ހިމެނެނީ

މއި،
ތަޢުލީ ާ

ސިއްޙަތާއި ،ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 2007 .ވަނަ
އަހަރުގެ

ގއި
ބަޖެޓު ަ

އިޖުތިމާޢީ

ދ
އަ ި
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އިޤްތިޞާދީ

އެކިއެކި

ދާއިރާތަކަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚަރަދުތައް 'ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  '2007ވޮލިއުމް  1ގެ ބަޖެޓު
މަޢުލޫމާތު )) (7ޞަފްހާ ނަންބަރު (10ގައި ހިމެނިފައިވާނެ.

 2007ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓުގައި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް
ޕްރޮގްރާމް )ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ( އަށް  3،307މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅިފައިވާނެ.
މީގެ ތެރެއިން ސީދާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  300މިލި ަ
އން ރުފިޔާ ޚަރަދު
ކުރެވޭނެ .އަދި ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގައި  2،970މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ހިލޭ އެހީގެ
އވޭ .މިއީ  2007ވަނަ އަހަރަށް
ގޮތުގައި  36މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅިފަ ި
ހުށަހެޅުނު ބަޖެ ު
ޓގެ  26އިންސައްތަ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ،އަތޮޅުތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު
ށދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް 2007 ،ވަނަ
ރަނގަޅުކޮށް ،ރައްޔިތުންނަ ް
އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  5،943މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ .މިއީ
 2007ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓުގެ  48އިންސައްތަ .މިއީ ސީދާ ގޮތެއްގައި
އަތޮޅުތަކަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު .މީގެ އިތުރުންވެސް ސަރުކާރުގެ
އެކި ވުޒާރާތަކުންނާއި އޮފީސްތަކުން ކިތަންމެ ޚަރަދެއް އަތޮޅުތަކަށް ފައިދާ
ލިބޭގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާތީ ،ޙަޤީޤަތުގައި އަތޮޅުތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދު މިދެންނެވި
އަދަދަށް ވުރެ މާބޮޑުވާނެ.
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.

ދެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ  2007ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ
ބަޖެޓުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް.

ދިވެހިންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާއި
ލާމެހިފައިވާކަމެއް .ގިނަ ދިވެހިން މިވަގުތު މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރަން ޖެހެނީ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި .މިކަމަކީ ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު ކަމަކަށް ވާތީ ،މިފުރުޞަތު ލިބޭ
ފަރާތްތައް

ވަރަށް

މަދު.

ރާއްޖޭގައި

ވީމާ،

މަތީ

ތަޢުލީމުގެ

ފުރުޞަތު

އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 1 ،ޖެނުއަރީ  2007ގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ
އެޑިއުކޭޝަން ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ .ޔުނިވަރސިޓީގައި
ކިޔަވަ ި
އދީ އަދި ހިންގުމަށް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް
ވާތީ ،ކޮލެޖުގެ ބަޖެޓުގައި މިކަމަށް  12މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ ހިލޭއެހީ އާއި ލޯނު އެހީގައި ހިންގޭ ސްކޮލަރޝިޕް
އ
ޕްރޮގްރާމްގެ އިތުރުން 2004 ،ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފުކުރެވުނު 'މަތީ ތައުލީމާ ި
ތަމްރީނު

ހޯދުމަށް

އެހީވެދޭ

ޤައުމީ
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ފަންޑު'

ކުރިއަށް

މށްޓަކައި،
ގެންދިއު ަ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގގެ ބަޖެޓުގައި 62
މިލިއަން ރުފިޔާ  2007ވަނަ އަހަރު ހިމެނިފައިވާނެ .މީގެ އިތުރުން ،ސަރުކާރުގެ
އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތު
ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ،މުވައްޒަފުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި
ލއަން
މި ި

އޮފީސްތަކުގެ

ބަޖެޓުގައި
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ސަރުކާރުން

ހަމަޖައްސާ

އުސޫލެއްގެ

ރުފިޔާ

މަތިން

ހިމެނިފައިވާނެ.

ކުރިއަށް

އޮތް

މިކަންތައް
ތާނގައިވެސް

ގެންދެވޭނެ.

އލަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށާއި،
ރަށްރަށުގެ އާބާދީއާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ަ
ބައުވެ

ހަލާކުވެފައިވާ

މިސްކިތްތަކުގެ

ބަދަލުގައި

އ
އަ ު

މިސްކިތްތައް

އިމާރާތްކުރުމަށް 2007 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  57މިލިއަން ރުފިޔާ
ހިމެނިފައިވާނެ.

ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ފުޅާކޮށް
ސއްކަތް
ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ،ހުޅުމާލޭގައި  500ފްލެޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަ ަ
 2006ގައި ވަނީ ފެށިފައި .މިއީ ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ލޯނެއްގެ ދަށުން ހިންގޭ
މަޝްރޫޢެއް 2007 .ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު  400ގެ
އެޅުމުގެ

މަޝްރޫޢެއް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް
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ރޭވިފައިވޭ.

އަދި،

ގެދޮރު

އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންއިން
ހިންގާ ލޯނު އެހީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  128މިލިއަން ރުފިޔާ އެކުންފުނީގެ
ލމާލުގެ
ރައުސު ް

ގޮތުގައި

ދޫކުރުމަށް

2007

ވަނަ

އަހަރުގެ

އ
ބަޖެޓުގަ ި

ހިމެނިފައިވާނެ .އަދި  2007ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި މިކުންފުނީގެ ޙިއްސާގެ
ތެރެއިން  60%އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކޭނެ.

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގެދޮރު އިމާރާތްކޮށްދިނުމަށް
ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން  1595ގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2007ވަނަ
އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ .މީގެ ތެރެއިން ގއ .އަތޮޅުގައި ހެދުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ގެތައް އިމާރާތްކުރެވޭނީ ސައުދީ ފަންޑުން  153މިލިއަން ރުފިޔާގެ
ލޯނު އެހީގެ ދަށުން .މީގެ އިތުރުން ،ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު  5،535ގެ
އ
މަރާމާތުކުރުމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ބަޖެޓުގަ ި
 200މިލިއަން ރުފިޔާ  2007ވަނަ އަހަރު ހިމެނިފައިވާނެ.

ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން 'ސޭފް އައިލެންޑްސް' ގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް
ހުށަހެޅިފައިވާ ރ .ދުވާފަރާއި މ .ކޮޅު ު
ފށީގެ ބިންހިއްކުމަށް  26މިލިއަން ރުފިޔާގެ
ލޯނެއް ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި .އަދި ދ .ކުޑަހުވަދޫ ،ލ .ގަން ،ތ .ވިލުފުށި
އަދި ރ .ދުވާފަރުގައި  95ގެ އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި  35މިލިއަން ރުފިޔާގެ
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ލޯނެއް ނެގުމަށްވަނީ ހުށަހެޅިފައި .މި ގެ ތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީދޭ
ފަރާތްތަކުން އިމާރާތްކުރާ ގެތަކުގެ އިތުރަށް ސަރުކާރުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ
ޚަރަދު.

ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ބަނދަރުތައް މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި  12މިލިއަން
އ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް
ރުފިޔާ  2007ގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ .އަދި ފެނާ ި
އާރާސްތުކުރުމަށް  11މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ .މީގެ އިތުރުން އެހެނިހެން
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  14މިލިއަން
ރުފިޔާއާއި ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން  33މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ.

ލފާފުރޭނެ ގޮތް
ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ަ
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި ސައުދީ ފަންޑުން
 250މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް  2007ގައި ނެގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މާތް
ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއި އެކު  2008ވަނަ އަހަރު ،ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ
ރަށެއްގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދެވޭނެ.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހެއްކަމަށް ބެލެވެނީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ
ކުޑަ ކަ ާ
މއި ،ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ބެހިފައިވާކަން .މީގެ ސަބަބުން
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އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް
އުނދަގޫ އަދި ޚަރަދު ބޮޑު ކަމެއް .ރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއިން ކޮންމެ ރަށަކަށް
ި
މޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކަމެއް ނޫން .ވީމާ މިކަމަށް
ފސްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން ފަށައިގެން
ޙައްލެއްގެ ގޮތުން ،އާބާދީ އެއް ަ
ކުރިއަށް ގެންދާތާ މިހާރު އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ .މިގޮތުގެ މަތީން ،ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި
ދެކުނު އަދި މެދު ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް  450މިލިއަން
ރުފިޔާ  2007ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭ .މިމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި
އ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާއި އެހެނިހެން
ބިން ހިއްކުމާއި މަގު ހެދުމާއި އަދި ފެނާ ި
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން ހިމެނޭ.

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ހަލާކުވެފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް އާރާސްތުކުރުމުގެ
މަސައްކަތުގެ

އިތުރުން،

އެކި

ރަށްރަށުގެ

ފެނާއި

ނަރުދަމާގެ

ނިޒާމު

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  5މިލިއަން ރުފިޔާ  2007ގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ.
އަދި ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  10މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި
ކަރަންޓު ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް  13މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި
ހިމެނިފައިވާނެ .މީގެ އިތުރުން ،ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ނަގަން
ހަމަޖެހިފައިވާ  299މިލިއަން ރުފިޔާގެ ެ
ތރެއިން  35މިލިއަން ރުފިޔާ ރަށްރަށުގެ
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ޚަރަދުކުރެވޭނެ.
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ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ
ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ،މިދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ކރެވޭނީ މަހުގެ ބާވަތްތައް
ލުއި ލޯނު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ .މިގޮތުން ލޯނު ދޫ ު
ތައްޔާރުކުރުމަށާއި،

ބޮޑެތި

ދޯނިފަހަރުގައި

އާރު.އެސް.ޑަބްލިއު

ސިސްޓަމް

ެ
ދމަށް .މިލޯނު ދޫކުރެވޭނީ
ދ ނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފެއް ު
ބހެއްޓުމަށާއި އަދި ަ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް .މިކަމަށް  2007ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި
 37މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ.

ދވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން .މިއީ
ރާއްޖޭގައި ކުށްކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދަނީ ު
އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް .އަދި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން
ޖެހިފައިވާ ކަމެއް .އެހެންކަމުން ،ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް
ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ

ބަޖެޓުގައި،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ޖަމާއަތްތަކުން

ޤަބޫލުކުރާ

ނ
ފދަ ސިސްޓަމެއް ހިންގާ ޭ
ފެންވަރުގެ ޖަލުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ޚަރަދާއި މި ަ
ޤާބިލު މީހުން ތައްޔާރުކޮށް ،ކުށްކުރާ މީހުން މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ނެރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތަ ް
އ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާނެ .މިކަންކަމަށް  2007ވަނަ
އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  89މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ.
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މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް ދެވޭ ފަރުވާއާއި ޚިދުމަތް
ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ،ނެޝަނަލް ނާރކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯގެ ދަށުން
ހިނގަމުންދާ ކ .ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ އަދި
މާލޭގައި ހިންގާ ހާފްވޭ ހައުސް ،ބޭރުގެ ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގުމަށް 22
މިލިއަން ރުފިޔާ ނާރކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯގެ ބަޖެޓު ަ
ގއި ހިމެނިފައިވާނެ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.

ނ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްއަކީ ވަރަށް
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައި ް
ފަހުން އުފެއްދުނު މަދަނީ ތަނަކަށް ވީހިނދު ،އެތަނަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް މީހުން
ހޯދުމާއި ،ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި ،އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް
ހޯދުމާއި،

ރާއްޖޭގެ

އެކި

ކަންކޮޅުތަކުގައި

މިޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ

މުހިންމުކަމެއް .އެހެންކަމުން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްގެ ޚަރަދު 2006
ވަނަ ަ
އހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2007ވަނަ އަހަރު ވާނީ އިތުރުކުރެވިފައި.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަކީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ސިޔާދަތު
ދ ރާއްޖެއަށް
އޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމާއި ،އަ ި
ބެލެހެއްޓުމާއި ،ރާއްޖޭގެ ި
ދިމާވާ

ބޮޑެތި

ކަންތައްތަކުގައި

އެންމެ

27

ކުރީ

ސަފުގައި

އެންމެ

އިސްކޮށް

ފރާތް .އެހެންކަމުން ،މިތަނަށް ބޭނުންވާ މީހުން ހޯދުމާއި،
މަސައްކަތްކުރާ އެއް ަ
އެމީހުންނަށް
ހަރުދަނާކުރުމާއި

ތަމްރީނު

ދިނުމަކީ

މހެއްޓެނިވި
ދެ ެ

މުހިންމުކަމެއް.

ގޮތެއްގައި

ކުރިއަށް

ވީމާ،

މިމުވައްސަސާ

ގެންދިއުމަ ް
ށ

ބޭނުންވާ

އެހީތެރިކަމާއި މަދަދު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް .އެހެން
ކަމުން އެދާއިރާގެ ބަޖެޓުވެސް ވަނީ އެހެން ތަންތަނެކޭ އެއްގޮތަށް އިތުރު
ކުރިއެރުމެއް ދެވިފައި.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މަޢުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމު މިއަހަރު ދެއްވި
އ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
ރިޔާސީ ބަޔާނުގަ ި
ދ އުފެދިފައިވާ
ރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢާ ދެމެ ު
ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް އެފަދަ އިތުރު ގުޅުންތައް
އުފެއްދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 2007 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 4
އެމްބަސީއެއް ު
ހޅުވުމަށް ވަނީ ޤަޞްދުކުރެވިފައި .އެއީ ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯ ،އެމެރިކާގެ
ވޮޝިންގޓަން ،ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގ އަދި ސައޫދީ އެރެބިއާގެ ރިޔާޟުގައި.
ޔ
އހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  36މިލިއަން ރުފި ާ
މިހަތަރު އެމްބަސީއަށް  2007ވަނަ ަ
ހިމެނިފައިވާނެ.
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ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ،ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު
ރަނގަޅުކުރުމަށް

ކުރެވޭ

މަސައްކަތްތަކުގެ

ތެރޭގައި،

ޕަބްލިކް

ސާރވިސް

ކޮމިޝަނެއް ޤާޢިމްކުރުމަށާއި ،ޕަބްލިކް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު  2007ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ.
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ،ތަމްރީނުދެވި ،ކަމަށް ޤާބިލު
މީހުންކަމުގައި ހަދައި އަދި މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރަން

އެގުމުން،

ރައްޔިތުންނަށް

ދވޭ
ެ

ޚިދުމަތުގެ

ފެންވަރުވެސް

މަތިވެގެންދާނެ.

ޑގެ ދަށުން ،އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ
މީގެ އިތުރުން ޑިމޮކްރަޓިކް ރިފޯރމް އެޖެން ާ
ހި ް
ނގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް
އުފައްދައި ހިންގުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް  65މިލިއަން ރުފިޔާ  2007ގެ
ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ .އަތޮޅު ކައުން ި
ސލްތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުތަކުގެ
ދ އިޖުތިމާޢީ ޙާލަތު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް
ރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދީ އަ ި
ކުރުން.

ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިހާރު ރައްޔިތުން
މަސައްކަތް ކުރަނީ އަމިއްލައަށް .ނަމަވެސް ،މިކަމަށް އުޖޫރައެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން،

29

ލސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބަޖެޓުގައި  2007ވަނަ އަހަރު 31
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮ ް
މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ.

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތައް މިހާރަށް ވުރެ ފައިދާ ބޮޑު
ގޮތެއްގައި

ހިންގުމަށްޓަކައި،

މެޑިކަލް

އިންޝުއަރަންސްގެ

ދ
ޚިދުމަތް ޭ

ކުންފުންޏަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  2007ވަނަ އަހަރުގެ
ބަޖެޓުގައި  56މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ .މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސަރުކާރު
މުވައްޒަފުންނަށް ރާއްޖޭއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވެސް ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ.

މމްބަރުން.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި ެ

ސަރުކާރުގެ

ވިޔަފާރިކުރާ

ތަންތަނުން

މިހާރު

ފައިދާ

އކަނީ
ނުދަ ް

ސްޓޭޓް

އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީއާއި ،މޯ ް
ލޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑްއިން.
މިދެކުންފުނި ،ފައިދާވާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް
ދަނީ

ކުރެވެމުން.

މިގޮތުން

މޯލްޑިވްސް

ނެޝަނަލް

ޝިޕިންގ

ލިމިޓެޑްގެ

އިމާރާތްތައް އަގުކުރުމަށްފަހު މިހާރުވަނީ ސަރުކަރަށް ނަގައި ،މީގެ ބަދަލުގައި
އެކުންފުނީގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ލައިބިލިޓީޒްގެ ޒިންމާ ސަރުކާރުން ނަގާގޮތަށް
އކުންފުނީގެ ބެލްންސް ޝީޓް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވި،
ެ
ހަމަޖެހިފައި .އަދި
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އ
މިކުންފުނި ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަ ް
އެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާ ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަން.
ސްޓެލްކޯއިން ގެއްލުންވަމުންދާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މާކެޓް ރޭޓަށް ވުރެ ދަށް
ނ
އަގެއްގައި މާލެއާއި ރާއްޖެތެރޭގެ އެތައް ފަރާތަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމު ް
ނޖެހޭ ބައެއް
ގެންދިއުން .މިކުންފުނި ގެއްލުން ކުޑަ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ގެންނަ ް
ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން.

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ބައެއް ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލު ކުޑަކަމުން ،އެކުންފުނިތަކުގެ
ހަރަކާތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ދަތިވާތީ ،މިކުންފުނިތަކުގެ
ރައުސުލްމާލު އިތުކުރުމަށްޓަކައި  341މިލިއަން ރުފިޔާ  2007ވަނަ އަހަރުގެ
ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ .މީގެ ތެރޭގައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ލޑިވްސް ،އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް،
ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ،ބޭންކް އޮފް މޯ ް
މޯލްޑިވްސް

ޓުއަރިޒަމް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޯޕަރޭޝަން

އަދި

އއްޑޫ
ަ

އިންވެސްޓްމަންޓްސް ހިމެނޭ.

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކޮށް ،ފައިދާ ނުވާ
ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި .އަދި ލިމިޓަޑް ލައިބިލިޓީ
ހރި ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައް ކުންފުންޏަށް ބަދަލުކުރުމަށް
ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލު ނުވެ ު
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ހރު
ވަނީ ހަމަޖެހިފައި .އަދި އެއަރ މޯލްޑިވްސްގެ މައްސަލަ  2007ވަނަ އަ ަ
ނިންމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

ގަވަރނަންސްއާއި ސަރުކާރުގެ ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  2007ވަނަ
އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައިވާނެ .މިގޮތުން ،އޮޑިޓް
ކ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
އޮފީސް ،ޕަބްލި ް
ދަ މޯލްޑިވްސް ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ
އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް  38މިލިއަން ރުފިޔާ
ހިމެނިފަ ި
އވާނެ.

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ،ޖަމާޢަތުގެ ފެންވަރުގައި ކްލަބު،
ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްފަދަ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ،ޤައުމީ
ޑތައް
ލަނޑުދަނ ި
ގެންދިއުމަށް

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި
ކުރެވޭ

މަސައްކަތަށް

އެއް

މސްރާބަރަކަށް
ި

އެހީވެދިނުމުގެ

ގޮތުން

ކުރިއަށް
ކޮމިއުނިޓީ

އޯގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކަ ު
އންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި  2007ވަނަ އަހަރަށް
 10މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ.

32

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ހިންގުމަށް
ހަމަޖެހި ަ
ފއިވަނީ ތިން އަހަރަށް ބަހާލައިގެން .މިގޮތުގެ މަތިން 2007 ،ގައި
ޕަބްލިކް

އެކައުންޓިންގ

ޤާއިމްކުރުމަށް

ސިސްޓަމް

ބޭނުންވާ

ސޮފްޓްވެއަރ

ތައްޔާރުކުރުމާއި ،މި ި
ސސްޓަމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރެވޭނެ.
އަދި  2008ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ބަޖެޓަކީ 'ޕާފޯމަންސް ބޭސްޑް
ބަޖެޓިންގ'ގެ އުސޫލުތައް ބޭނުންކުރާ ބަޖެޓަކަށް ހެދޭފަދަ ނިޒާމެއް  2007ވަނަ
އަހަރު ތަޢާރަފްކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން.

ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ،ބޭންކިންގ އާއި ބެހޭ
އހަރު ކުރީކޮޅު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި
ބިލު ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި .އަދި އަންނަ ަ
މަޖިލިހަށް މިބިލު ފޮނުވޭނެ .ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް
ލުއިފަސޭހަ

ގޮތެއްގައި

ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،

ބޭންކިންގ

ސިސްޓަމް

ޒަމާނާއި

އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން މޯބައިލް ފޯން ބޭންކިންގ ސިސްޓަމެއް އަންނަ
ލނު ހޯދުން
އަހަރު ތަޢާރަފުކުރެވޭނެ .މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭންކުން ޯ
ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ކްރެޑިޓް ބިއުރޯއެއްވެސް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ
ދަށުން ހިންގާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި  2007ވަނަ އަހަރު ޤާއިމްކުރެވޭނެ .އަދި
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ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންޓި-މަނީ
ލޯންޑަރިންގ ބިލު އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިހަށް
ހުށަހެޅޭނެ.

ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  2007ވަނަ
އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  63މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ .މިއީ  2006އާއި
ކ
އ ު
އަޅާބަލާއިރު  34އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު އުފަލާއި ެ
ފާހަގަކޮށްލަން.

މިހެން މިދެންނެވީ ،ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު އިސްލާހު

ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ހުން ާ
ގނުގައި ތިއްބެވީ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންކަމުގައި
ވާތީ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.

 2006ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 2007 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއިބެހޭ
މަޢުލޫމާތުވެސް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނަށް ވާނީ ފޮނުވިފައި .އަދި ހަމަ
މިމޭރުމުން

2007

އަހަރުތަކަށްވުރެ

ވަނަ

އަހަރުގެ

އތުރުވެފައި،
ި

ބަޖެޓާއި

ބެހޭ

މަޢުލޫމާތު

މުއްސަނދިވާނެކަންވެސް

ފާއިތުވި
އަޅުގަނޑު

މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން .އަދި ހަމަ އެފަދައިން 2007 ،ވަނަ އަހަރަށް
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ފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ލަފާކުރި ބަޖެޓާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ި
ވެބްސައިޓުން މިއަދުން ފެށިގެން ލިބެންހުންނާނެ.

ޓ
މިބަޔާން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން 2007 ،ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެ ް
ތައްޔާރުކުރުމުގައި

އެހީތެރިވެދެއްވި

އަޅުގަނޑަށް

ފަރާތްތަކަށް

ހުރިހާ

ޝުކުރުދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮ ު
ޑ އުފަލެއް .ޚާއްސަކޮށް 2007
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް
ފފުޅަށް
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި އަގުހުރި އިރުޝާދާއި ލަ ާ
އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން.

އަދި

ހަމަ

މިމޭރުމުން

މަޖިލީހުގެ

ވަޒީރުންގެ

މެމްބަރުންނާއި،

ވަޒީރުންގެ

ފންނީ މަޝްވަރާއާއި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ދެއްވި ަ
ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން.

ކުރީ

އަހަރުތަކެކޭވެސް

އން،
އެއްފަދަ ި

ޕަބްލިކް

ސެކްޓަރ

އިންވެސްޓްމަންޓް

ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލެއްވުމުގައި ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަ ަ
ތށްޓަކައި މިނިސްޓަރ
އޮފް

ޕްލޭނިންގ

އެންޑް

ނެޝަނަލް

ޑިވެލޮޕްމަންޓަށާއި،

ވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.
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އެމިނިސްޓްރީގެ

ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ،ވަރަށްބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ،މިނިސްޓަރ
ނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފި ޭ
އެންޑް ޓް ެ
ރޜަރީގެ ޕަބްލިކް ފައިނޭންސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރަށް އަދި
މިނޫންވެސް ވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ،ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް
ރެވެނިއުގެ ވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ
ވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން.

މިހާ ހިސާބުން ،ބަޖެޓާއިބެހޭގޮތުން ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު ޤަސްތުކުރި މިންވަރަށް
މިވަގުތައް މި ދަންނަވާލެވުނީ .އަޅުގަނޑު އެދެނީ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން
މިބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް.

ޢި ް
އޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން،

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ،މިލޮބުވެތި ރާއްޖެއަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަން މާތް
ﷲ މިންވަރުކުރައްވައި ،އިސްލާމްދީނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެން ތިބުމުގެ
ހިދާޔަތް ދެއްވުން .ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް

ސަރުކާރާއި

ރައްޔިތުން
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ގންދާ
ކުރަމުންމި ެ

އިޚްލާޞްތެރި

ބުރަ

މަސައްކަތްތަކުގައި ފައިދާއާއި ބަރަކާތް އިތުރުކުރެއްވުން .އަދި ރާއްޖެއަށް އަމަން
އަމާންކަމާއި ،ޞުލްހަ މަސަލަސްކަމާއި ،ތަނަވަސްކަން އަބަދުމެ ދެއްވުން .އާމީން.
ޔާރައްބަލް ޢާލަ ީ
މން .ވައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހޫ.

ޤާސިމް އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

 29ނޮވެމްބަރ 2006
 8ޛުލްޤައިދާ 1427
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