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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
  މާލެ، ދިވެހިާރއްޖެ

 

  ބަޖެޓް ބަޔާން ދައުލަތުގެ އަހަރުގެ  ވަނަ  2010

  

  

  

ލަވާާތއި ސަލާމް ލެއްުވން އެިދ ސަ .ހަޒުރަތަށް هللا މާތް  ގަަދ ކީރިތި ވަންތަހުރީ  ހަމްދާ ޝުކުރު

    . ޢަލަިއހި ަވސައްލަަމއަށްهللا މުޙަންމަދު ަސއްލަ ިމއުންމަުތގެ ާމތް ނަބިއްޔާ ދުއާކުރަނީ،

  

 ،ްއޒަްތތެރި މެމްބަރުންޢި ގެހުލީ މަޖި ގެރަްއިޔތުން، ޒަތްތެރި ަރއީސްއްގެ ޢި ހުލީމަޖިގެ ރައްޔިުތން 

  . ތުވަބަރަކާ  هللا އައްސަލާމު ަޢލައިކުމް ވަަރޙުމަތު

  

  ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ  2010

  ދައުލަތުގެ މެދު ރާސްތާގެ ބަޖެޓު ބަޔާން ދިވެހި 
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  .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  

ވަނަ އަހަރަްށ މިއަހަުރގެ މާރޗް ަމުހ  2009ަބޖެޓަކީވެސް،  ވަނަ އަހަރަްށ ުހށަހެޅޭ މި 2010 

 ައދި އެެހން ައހަރުތަކާ. ޖެޓެއްއަށް ބިނާކޮްށ ހުށަެހޅިފައިާވ ބަ ހުށަެހޅުނު ަބޖެޓު ފަދައިްނ މެދުރާސްތާ

ބަޖެޓަކީ އިންޓަރޭނޝަނަލް ަމނިޓަރީ ފަްނޑުްނވެސް ަޤބޫލުކުރާ،  އަހަުރގެ މި ޚިލާފަށް، މި

ބަޖެޓުގަިއވެސް، ޚަރަދުކުޑަކުރެވެން ހުިރ  މި. ހާސިލުކުެރޭވނެކަމުގެ ަޔޤީންަކން ބޮޑު ބަޖެޓެއް

ްއގަިއ ާއމްދަީނ އަިދ ާޚއްސަކޮށް، ެދމެހެއްޓެިނވި ގޮތެ. ދާއިރާތަކުްނ ވާީނ ޚަރަދުަތއް ކުޑަކުރެިވފައި

 . މުޙިންމުކަމެއް ދެވިފަިއާވނެ ބޮޑު އިތުރުކުރުމަްށޓަކައި ޓެކްސްގެ ިނޒާމެއް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ވަރަށް 

  

  . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

ވަނަ އަހަުރގެ ެމދެއްހާ ހިސާުބން ފެށިެގން ދުނިއަށް ދިާމވެފަިއވާ އިްޤތިޞާދީ ީހަނރުކަމުގެ  2008

ވަަނ  2009ށް، އަދި ޚާއްސަކޮށް ރާްއޖޭގެ ފަތުރުެވރިކަމުގެ ިސާނއަތަށް އަސަރު ާރއްޭޖގެ އިޤްތިާޞދަ

ނަމަެވސް، މި ހީނަރުަކން ނިމުމަކަށް ައއުމުގެ ހެކިަތއް ވަީނ . ވަރަށް ބޮޑަްށ ފޯރާފައިަވނީ އަހަރު 

ރާއްޭޖގެ ވަނަ ައހަާރިއ ކުރިއަށް އޮތް ައހަރަްށ  2009މިގޮުތން، . މިހާރު ފެްނނަްނ ފަށާފައި 

ކަމެއް ކަމުގައި ައުޅަގނުޑ  ންމުހި ެބހޭ ގޮުތން ެއއްެޗއް ަދންަނވާލުމަކީ މު ދީ ތަސަްއވުރާއިޤްތިޞާ

  . ދެކެން
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   .ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

  

ސިާނއަަތކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދެގ ދުވެިލ  ފަތުރުވެރިކަްނ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރެުވނީްއސުރެ، މި

ވަނަ ައހަުރްނ ފެށިގެން ދުނިެޔއަށް  2008މިގޮުތން، . ބައްޓަންކުރާ އެންމެ މަިއަގނޑު ެއއް ިސނާއަތު 

ދިމާވެފަިއވާ ހީނަރުކަުމގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެިރން ރާއްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުރުން މަދުާވން ފެށުމުން، 

ަނމަވެސް، . އިޤްިތޞާދަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ަވނީ ފޯަރން ފަށާފައިމިކަމުގެ ައސަރުތައް ާރއްޖޭގެ 

ދަށަށް ދާނެަކމަށް އަހަުރެގ ކުރީކޮޅު  އިްނސައްތަ 11ރާއްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެިރްނގެ އަދަދު 

ލަފާކުރެވުނު ނަމަެވސް، ައހަރުގެ މެެދްއހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ާރްއޖެއަށް ޒިޔާަރތްކުރާ ފަތުރުވެިރންގެ 

 643,000އަހަުރގެ ނިަޔލަށް ގާތްަގނޑަކަށް  އަދި ިމގޮތުން މި. ދު ދިޔަީއ ރަނަގޅުވަުމންއަދަ

އާއި އަޅާ ަބލާއިުރ  2008 ،ިމއީ. ފަތުރުވެިރން ރައްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުރާނެަކމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވޭ

 5.1ލާިއރު އަށް ބައިންސަްއތަ 11ނަމަެވސް، ކުރިން ލަފާކުރެވުނު . ދަށް ައދަދެއް އިންަސއްތަ 5.9

  . ެހޔޮ ބަދަލެއް އިްނސައްތަ

  

ވަނަ އަހަުރްނ ފެށިެގން ިދމާވެފައިާވ  2008ފަތުރުވެރިކަުމގެ ސިާނއަުތގެ ކުިރއެރުަމށް ބަލާއިރު، 

 4.8ވަނަ އަހަރު މި ސިާނއަތުެގ ދުވެލި ަވީނ  2009އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަުމގެ ސަބަބުން، 

ވަނަ ައހަުރގެ ފަހުކޮޅުން ެފށިގެން، ފަުތރުވެިރްނ  2009ނަމަެވްސ،  .އިދަށަށް ޮގސްފަ އިްނސައްތަ

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ  2010އަިދ ، ރާއްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުރާ ައދަދު އިތުރުާވން ފަށާފައި ވުމާއެކު

ަވނަ  2010ކުރިއަާރނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭތީ،  ިއންސަްއތަ  6.9ޒިޔާރަތްކުާރ ފަތުރުވެިރންެގ އަދަުދ 

 2012ވަނަ ައހަާރއި  2011ައދި . ކަމަްށ ލަފާކުރެވޭކުިރއަރާނެ ިއންަސއްތަ 6ނާއަްތ އަހަރު ިމ ސި 

  . ކުރިއަރާނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭ އިންަސއްތަ  9.1އަދި  އިންަސއްތަ 8.7ވަނަ އަހަރު 
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ފަތުރުވެރިކަުމގެ ސިާނއަަތށް މިއަހަރު ލިބުނު ހީަނުރކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރަށް ދިމާވެފަިއވާ 

ބޮޑެތި ކެޕިޓަލް  ެއކު،ަގއި ޑޮަލުރ ލިބުމުެގ ދަތިތަކާތަކާއި އަދި ާރއްޭޖގެ ބާާޒރުދަތި

ވަނަ އަހަރު އިާމރާތްކުރުމުގެ ސިާނއަުތ  2009 އިްނވެސްޓްަމންޓްތައް މަުޑޖެހިފައިވުުމެގ ސަބަބުން،

ވަަނ އަހަރަްށ ބަލާއިރު،  2010. ދަަށށް ދާނެކަމަްށ މިހާރު ަލފާކުރެވޭ އިްނސައްތަ 16.8

އިން ފެށިގެން އަލަްށ ދޫކޮށްފައިާވ ބައެްއ  2004، ކަުމގެ ިސނާއަުތ ރަނގަުޅވާްނފަށައިތުރުވެރިފަ

 ިއންަސއްތަ 3.4ިސާނއަތް  މި، ވުމާިއެއކު ރަށްތައް ަހަދން ފެށޭނެކަުމގެ ހެކިަތއް ފެންަނން ފަާށފައި

  .  ކުރިއަރާނެކަުމގައި ލަފާކުެރވޭ

  

  . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

އިން ފެށިގެްނ  2006ފަހު، ްސވެރިކަން ވަަރށް ރަނަގުޅުވމަށްއަހަރު ާރއްޖޭގެ މަވަަނ  2005

 2007، އިްނސައްތަ  1ގައި  2006ންަވރު ިމގޮތުްނ މަސް ބޭނޭ މި. މަސްވެރިަކން ދިޔައީ ދަްށަވމުން

ވަނަ އަހަރަްށ  2009. ދަށަްށ ދިޔަ އިންަސއްތަ 7.7އި ގަ 2008، އިންަސއްތަ 22ގައި 

. ދަަށށް ދާނެކަމުަގއި މިހާރު ލަފާކުރެވޭ އިންސައްތަ 26.7ބަލާއިރުެވްސ މަސް ބޭނޭ މިންވަރު 

 2010ވުމާއި އެކު،  ވަނަ އަހަުރގެ ތެޭރގައި ތެުލގެ އަގުަތއް ދަަށށް ގޮސްފައި 2009ނަމަެވސް، 

ުރ ެވރިކަން ރަނގަުޅާވނެކަމަށް މިހާަމސް ، ވަނަ އަހަުރ މަސްވެރިަކމަށް ފުރާ މިންަވރު އިުތރުވެ

އިަގއި އިންސަްއތަ 10ވަނަ އަހަަރށް  2010ސިނާއަުތގެ ކުރިއެުރްނ  ައދި މިގޮތުން މި. ލަފާކުރެވޭ

  . ހިފެހެއްޭޓނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

  

ދެްނެނވުުނ ބަދަލުތަކަށް ބަލައި،  ންުމ ިސނާއަތްތަކަށް އަްނާނނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މިހިއިޤްތިޞާުދެގ މު

ައދި، . ދަށަށް ދާނެކަމަށް ިމހާރު ލަފާކުެރވޭ އިންަސއްތަ 3ވަނަ އަހަރު ާރއްޭޖގެ އިްޤތިާޞދު  2009
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ވަނަ އަހަުރ ާރއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަްނ ަރނަގނޅުވެ، މިކަމުގެ ަސބަބުން ފަތުރުވެރިކަާމިއ  2010

އަދި އިމާާރތްކުރުމާއި ަމސްވެރިކަުމގެ ސިާނއަތު އި، ގުުޅންުހރި ސިާނއަތްތަްއެވސް ަރނަގުޅވާްނ ފަށަ

ކުރިއަާރނެކަމަްށ  އިްނސަްއތަ 2.1ރަނގަުޅާވނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ުމޅި އިޤްތިޞާުދެގ ދުވެިލ 

  . ލަފާކުރެވޭ

  

ައންދާާޒކުރާ ހިސާުބތަކުން ދައްާކގޮތުން، ާރްއޖޭގެ ބެލެްނސް އޮފް ިމހާރު ވަނަ އަހަރަށް  2009

ަޤުއމީ އުފެއްދުްނތެރިކަމުގެ މިންަގނުޑން ބަލާއިުރ ރަނި ކަރަންޓް އެކައުންުޓގެ ދަޕޭމަންޓްްސެގ 

 51ވަނަ ައހަރު މިއަދަދު ުހީރ  2008. އިަގއި ކަމުަގއި ލަފާކުރެވޭ އިްނސައްތަ  25ހުްނާނނީ 

. އަށް އިތުުރަވނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އިްނސައްތަ  28ވަނަ އަަހރު މިއަދަދު  2010. އިަގއިއިްނސައްތަ 

ވަނަ އަހަުރ ރާއްޖެއަްށ ިއމްޕޯރޓުކުރެޭވނެކަމަށް ައްނދާޒާކުާރ  2010މަިއަގނޑު ސަބަބަކީ،  މީގެ

ުގޅިެގން ިވޔަފާރީގެ އެކަުއްނޓުގެ ފަރަގު ބޮޑުވާނެކަމަްށ އަންދާާޒ  ަވރު ވަަރށް ބޮޑުތަން އިތުރުވުމާމިން

  . ކުރެވުން 

  

 18ވަނަ އަހަރު ާރއްޭޖގެ އެކްްސޕޯރޓް އާރިނންްގސް  2010ވަނަ އަހަރާއި ައޅާބަލާއިރު  2009

ެއއީ، ރީއެކްސްޕޯރޓް ާއރިނންްގސްެގ ގޮތުަގިއ . މައްޗަށް ާދނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އިްނސައްތަ

ޖެިއްނ ރޭއްޖެިއން ބޭރުކުރެވޭ ތެަލށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިުތރުުވމާއި، މަސްެވރިކަން ަރނގަުޅވެ، ރާއް 

   .ބެލެވުނު  އެކްސްޕޯރޓްުކރެވޭ މަުހގެ ާބވަތްތައް އިުތރުވެ، ލިބޭ ާއމްދަީނވެސް ިއތުރުާވނެކަމަށް 

  

މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަާރނެކަމަށް  299.1ވަނަ އަހަުރގެ ިނަޔލަށް ރާއްޖޭެގ ގްރޮސް ިރާޒރވްސް  2009

ލަުރެގ ބޮންޑު ހިމަނަިއެގްނ ޑޮ މިލިއަން 100ތެރޭގައި ވިްއކާ  މިއީ، ސަރުކާުރން މިއަހަރު. ލަފާކުރެވޭ

ވަަނ އަަހުރގެ ފަހުކޮުޅން ފެށިެގްނ ފަތުރުވެިރކަން ަރނަގޅުާވްނ  2009. ޖެހޭ އަދަދު 



  

6 

 ،ވަނަ ައހަުރ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިަކން ރަނގަުޅާވނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އާއި  2010ފަށާފައިވުމާިއއެކު، 

ސަރުކާުރ ހިއްާސވާ ބައެއް ކުންުފނިަތްއ ސަރުކާރުގެ ޕްރަިއވެޓައިޭޒޝަން ސިާޔސަތުގެ ދަުށން 

ަބއިނަްލއަްޤވާީމ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުެގ އެހީ ާރއްޖެއަށް ިލބޭނެކަމަށް  ،ޕްރަިއވެޓައިްޒކުރުމާއި

މިލިއަްނ  331.6ވަަނ އަހަުރ ނިޭމއިރު ާރއްޖޭެގ ރަސްމީ ިރާޒވްްސގެ ގޮތުަގއި  2010، ލަފާކުރެވޭތީވެ 

 2009ސްމީ ިރޒާުވން އިްމޕޯޓްކުރެވޭ ިމންަވަރށް ބަލާއިރު ރަ. ވޭުހްނާނނޭ ކަމަށް ައންދާޒާކުރެ  ޑޮލަރު

މަސް  3.8ވަނަ އަަހރު  2010މަސްދުވަުހގެ އިމްޯޕރޓްސް އަިދ  3.9ވަނަ ައހަރު އެވްރެޖްކޮށް 

   . އްޓޭނެކަަމށްވެސް އަންާދޒާކުރެވޭ ދުވަުހގެ އިްމޯޕރޓްސްަގއި ިހފެހެ

  

   ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  

ލަތުްނ އު ވަަނ އަހަރު ދަ 2008ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތިން )ހ(ަވނަ މާއްާދގެ  96ޤާޫނނު އަާސސީގެ 

ިމހާުރ ހުށަެހޅިފައިާވ މިބަޖެޓާއި އެކުަގިއ ވާނީ،  ލިބުނު ެއްއޗެްއގެ ިހސާބު ދައުލަތަށް ހިނގި ޚަރަާދއި، 

  . ތިޔަ އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީަހށް ހުށަެހޅިފައި 

  

ވަނަ ައހަރަްށ ބަލާއިރު، މިއަހަުރެގ އިސްާލހުކުރެވިފަިއވާ ޚަރަދުގެ ުޖމްލައަކީ  2009

ބާރަ ބިލިައްނ ސަތޭކަ ައށާރަ މިލިައްނ ހަތަުރސަޭތކަ ފަސްދޮަޅސް ހަަތރު ( 12,118,464,395

އާއި ހިލޭ  ވަނަ ައހަރު ދައުލަުތގެ އާމްދަނީ 2009އަދި . ރުފިޔާ) ހާސް ތިން ސަތޭކަ ނުވަިދހަ ފަސް

ދުއިަސްއތަ ސޯޅަ މިލިއަން، ބިލިއަން، ހަ ( 6,216,557,965އެހީއަށް ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

ަވަނ  2009. ރުފިޔާ) ފަސް ސަތޭކަ ފަންސާްސ ހަތް ހާްސ ނުވަ ސަޭތކަ ފަސްދޮަޅސް ފަސް

 5,901,906,430އާއި ހިލޭެއީހއަށްވުރެ އިުތރުާވނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ،  އަހަުރގެ ޚަރަދު އާމްދަނީ

ރުފިާޔ ) ނުަވ ަސތޭކަ އެއް ިމލިއަން، ުނަވ ސަތޭކަ ަހ ހާސް ހަތަުރސަތޭކަ ތިީރސްބިލިައން  ފަސް(



  

7 

ބަޖެޓުގައި ިހމެނޭ އެިކއެކި މަޝްރޫޢު ހިްނގުަމްށ މިދަރަނި ފޫެބއްދުމަށް ހަަމޖެހިފައިަވނީ  .ދަރަިނާވނެ

އެްއ ބިލިައްނ، އެއް ( 1,136,983,808 ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބޭރުގެ ލޯުނ އެހީގެ ގޮުތގައި 

ރުފިޔާިއްނނާއި، ) ސަތޭކަ ތިީރސް ަހ މިލިައން، ނުަވ ަސތޭކަ އަށްިޑހަ ތިން ހާްސ ައށް ސަތޭކަ ައށް

ހަ ސަތޭކަ ތިީރސް ހަްތ މިިލއަން، ( 637,500,000 ލިބޭ ބޭރު ލޯނު ެއހީގެ ގޮުތގަިއ ފައިސާ ިއން 

 ެމދުވެިރކޮށް ޓްރެޜަރީ ބިލާއި ބޮްނޑު . އޭ.އެމް .ުރފިޔާ ިއންާނއި، އެމް) ފަސް ސަތޭަކ ހާސް

އެްއ ސަތޭކަ  ބިިލއަން ހަތަރު ( 4,127,422,622 ވިއްކަިއެގން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވާ 

   . އިންރުފިޔާ ) ހަތާީވސް މިިލއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ބާީވސް ހާސް ަހސަތޭކަ ބާީވސް

  

   ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  

 ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީވަނަ އަހަރަށް މިހުށަޅޭ މެުދ ރާސްތާ ބަޖެޓުގައި  2010

ނުަވ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިްނ މިލިައން، ނުަވދިހަ ަފްސ ހާްސ  ބިލިައން،އެާގރަ ( 11,973,095,567

އާިއ  އާމްަދނީއަދި ަދުއލަތަށް ލިބޭަނކަމަށް ލަފާކުރެުވނު . ރުފިޔާ) ފަސް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަްސ ހަތް

ތިްނ ސަތޭކަ ުނވަ މިލިއަން، ދުިއސައްަތ  ިބލިއަން ހަތް ( 7,309,232,991ހިލޭ ެއހީެގ ުޖމްލަ އަކީ 

ޑެފިސިޓްެގ ގޮުތގަިއ  އެެހންކަމުން . ރުފިޔާ) ބައްތިރީސް ހާސް ނުަވ ސަތޭކަ ނުަވދިހަ އެއް 

ށް ސަތޭކަ ހަސަތޭކަ ފަސްދޮަޅސް ތިން މިލިއަން، އަ  ބިލިއަން ހަތަރު ( 4,663,862,576

މިެޑފިސިޓް ފޫބެއްދުމަްށ . ރުފިޔާ ހިމެނޭ) ހާސް ަފސް ސަތޭަކ ހަތްދިހަ ހަ ދެ ފަސްދޮޅަސް

ޮގތުގައި  ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭ ެއކިއެކި މަޝްރޫޢު ހިްނގުަމށް ބޭރުގެ ޯލނު ެއހީގެހުށަެހޅިފައިާވނީ، 

ަފްނސާސް ހަ ިމލިއަން، ނުަވ ސަތޭަކ  ބިލިއަންއެއް ( 1,056,967,885 ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

އިްނނާއި، ބޭރުގެ ލޯނު ެއހީގެ ގޮތުަގިއ  ރުފިޔާ) ފަސްދޮޅަސް ހަތް ހާސް ައށް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް

ރުފިޔާ ) ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ަހަތރު މިލިއަން( 384,000,000 ިއން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާ
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 1,300,000,000ަރއިވަޓަިއޒްކޮްށގެްނ ލިބޭނެަކމަށް ލަފާކުރާ އިްނނާއި، ަސރުކާރުގެ ުކްނފުނިތައް ޕް

މެދުވެރިކޮށް ޓްރެޜަރީ . އޭ.އެމް.ރުފިޔާއިްނނާއި، އަދި އެމް) އެއް ބިލިައން ތިން ަސތޭކަ މިލިއަން (

އެއް ބިލިއަން ނުވަ ސަތޭަކ ބާވީްސ ( 1،922،894،691ބިލު ވިއްކަިއގެން ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

  . ރުފިޔާިއން) ކަ ުނަވދިހަ ހަތަރު ާހސް ހަ ސަޭތކަ ނުވަިދހަ އެއްމިލިއަން އަްށ ސަތޭ

  

  މެްމބަރުން،  ޢިްއޒަތްތެރިރައީސް،  ޢިއްޒަތްތެރި

  

ވަނަ އަހަރަށް އަިދ މެދު ރާސްތާއަށް ުހށަހެޅިފަިއާވ  2010ދެން ައޅުަގނޑު މިބަަލއިލަނީ، 

  . މު ދެ ތިން ކަމަކަށްހިންމިބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވާ މު

  

ވަނަ އަހަރު ަދއުަލތަށް ލިބޭ ާއމްދަީނގައި، ކުރިއަށް އޮްތ ތަުނގައި ެދމެހެއްޓެިނވި ގޮތެްއަގިއ  2010

ިމގޮުތން، ިވޔަފާީރގެ ފައިާދއިްނ ނަާގ . އާމްދަނީ އިުތރުކުރުމަށް ޙާއްސަ ސަާމުލކަމެއް ދެވިަފއިާވނެ

 2010މަެވސް، މިޤާޫނުނ ނަ. ކަމުަގއި ލަފާކޮށްފައިާވނެ ވަނަ ައަހރު ތަންފީޒުުކރެޭވނެ 2010ޓެކްސް 

ވަަނ ައހަުރ ތަންފީޒުކޮްށ، އެްއވެްސ އާމްަދނީެއއް ލިބޭނީ، މިއިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހަްށ މިާހުރ 

! ގެ ކުިރްނ، އާދެއަހަުރ ިނމުމު ާއއި ބެހޭ ބިލު މި ހުށަަހޅާފައިާވ ވިޔަފާީރގެ ފައިދާިއން ަނގާ ޓެކްސް

ވީމާ، މި މަސަްއކަތް . މުން ގެ ނިޔަަލްށ ފާސްވެ، ތަސްދީުޤކުރެވ2009ުޑިސެމްބަރ 

  . އަަވސްކޮށްދެްއވުމަށް މިއިްއޒަތްތެރި މަިޖލީހުަގއި ައޅުަގނޑު އެެދން

  

ވަނަ އަހަރަށް ދެްނ އަލަށް ހުަށހެޅިފަިއވާ ާއމްދަނީއަކީ ަފތުރުވެރިކަުމެގ ސިާނއަުތްނ ެނގުމަށް  2010

ކްސް ނަަގްނ މި ޓެ. ުނވަތަ ގުޑްްސ އެްނޑް ސަރިވސަްސ ޓެކްސް. ޓީ.އެސް.ހުށަަހޅާ ޖީ

 358ިނޔަލަށް މިބަިއން  އަިދ އަހަުރގެ. ވަނަ އަހަުރެގ ފަހު ކުއަރޓަރގައި 2010ހުށަެހޅިފައިަވނީ 
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ގެ ގޮތުަގއި .ޓީ.އެސް.ފަތުިރެވރިކަމުގެ ިސނާއަުތން ޖީ. ުރފިޔާ ލިބޭނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭ މިލިއަން

ވިއްކާ ެއނުދގެ ައގާިއ ދެޭވ  ނެގުމަްށ ހަަމޖެހިފައިަވނީ ޓުއަރިސްޓް ރިސޯރޓުތަކާިއ ހޮޓާތަކުން 

އަދި މިކަން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްަޓކައި، ޤާނޫީނ ބިލެއް  .އްޚިދުމަތުގެ ައގުން ވަކި އިންަސއްތައެ 

ވަަނ އަހަރު ނިުމމުގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅުމަށްޓަަކއި، މަސައްަކތްތަކެއް  2009އެކުލަވާަލއި، 

   . ދަނީ ކުެރވެމުން

  
  

ބަޖެޓުގެ ހާލަތު، މިހާރަްށވުެރ ދެމެހެއްެޓިނވި ގޮތެްއގައި ތަންފީޒު ކުުރމަށްޓަކައި، ެއޑް ހޮްކ ދައުލަުތގެ 

ގޮތެްއގަިއ ޯހދާ އާމްަދނީ ހޯދުްނ ދޫކޮްށލައި، ދެމެެހްއޓެނިވި ޓެކްްސގެ ނިޒާެމއް ތަޢާރަފުކުރުމަކީ ވަރަްށ 

ތަޢާރަފުކުރުމަކީ، ތައް ުނ ޓެކްސް އަިދ މިގޮުތގެ ަމތިން، މަީތަގއި ފާހަގަކުެރވު .އްވެސް ުމހިްނމުކަމެ

ީމގެ އިތުުރން، ރާއްޖެއަްށ  .އްމިމަގުަގއި ކުރިއަށް ދިއުަމށް އެޭޅނޭ ަރނަގޅު ދެމެެހއްޓެިނވި ފިަޔވަޅުތަކެ 

މާލީ އިދާރާތައް  ގެދިމާވެފަިއވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ހީނަރުކަުމްނ އަރަިއގަތުަމށްޓަކައި، ބޭރު

ޓަރީ ފަންޑާއި، ވޯލްޑް ބޭންްކ އަދި އޭޝިޔަން ިޑވެލޮްޕމަންްޓ ކަމުގަިއވާ ިއންޓަރނޭަޝަނލް މަނި

ބޭންކުްނވެސް މިފަދަ ދެމެހެއްޓެިނވި ޓެކްސްތައް ތަޢާަރފުކުރުމަށް މީގެ ކުރިްނވެްސ ގިނަ ފަހަުރތަކެއްެގ 

އަދި ުމސްތަޤުބަލުަގިއ އެ އިދާާރތަކުގެ އެީހައށް އެދޭނަަމ މިމަގަށް  .ވޭ މަތިން އިލްިތމާސްކޮށްފައި

ވީމާ، ދެެމެހއްޓެިނވި ގޮެތއްަގއި އާމްަދނީ ހޯދުމަށް އެޅޭ މިިފޔަަވޅުތަކުަގއި . ހުަށހަޅާ ީނ ައުޅވަްނ އާމްދަ

  . ތިޔަ އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީުހގެ ތާއީާދއި ެއއްބާރުލުން ިލބޭނެކަމަށް ައޅުަގނޑު ުއްނމީދުކުރަން

  

  . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

ަވނަ ައހަުރ ިގނަ ފިަޔަވޅުތަކެއް  2009ދައުލަުތގެ ަޚރަދަށް ބަލާިއރު، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި 

ިމގޮތުން، ދަުތރުކުރުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް، އަދި އެެހނިެހން ިހންގުުމެގ . އެޅިފަިއވޭ



  

10 

ވަްއޒަފުްނގެ މުސާރަާއއި ުއޖޫރައިްނ އަދި ީމެގ އިތުުރން، ދައުލަުތގެ މު . ޚަރަދުތައް ުކޑަކުރެވިފަިއާވނެ

ދައުލަުތގެ ުމވަްއޒަފުްނގެ މުސާރަާއއި އުޖޫރަ ކުިރން ުހރި ިމންަވރަށް . ބައެއް ުއނިޮކށްފައިާވނެ

ބިލިއަން ރުިފޔާއަށް ުވރެ އިތުރުވުުމން ކަމަށް  7ރުޖޫޢަކުރެވޭީނ، ދައުލަތަްށ ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ 

ޅިފައިާވ ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިފަިއވާ އާމްަދީނ ހޯުދުމެގ ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެ  2010ވުމާއެކި، 

ދެމެހެއްެޓނިިވ މަސައްކަތްަތއް ައވަސް ކުރުމަކީ ސަރުކާރާއި ރަްއޔިތުްނގެ މަިޖލީހުން ކުަރްނޖެހިފަިއ 

   . މަސައްކަތެއް މުިހންމުވަރަށް ެވސް އޮތް 

  

' ކުޑަ ސަރުާކރެއް'ގަިއވާ ދައުލަުތގެ ަޚރަދުތައް ކުަޑކުރުމަށާއި، ސަރުކާރުެގ އެއް ސިާޔަސތުކަމު

ވަނަ އަހަރު އަދި މެދު ރާސްތާަގިއ ސަރުކާރުގެ މުވަްއޒަފުްނެގ އަދަުދ  2010ޤާއިމްކުރުމުެގ ގޮތުން، 

ސިޔާސަުތގެ ބޮޑު  ވަނަ ައހަުރގެ ތެރޭަގއި މި 2010މިޮގތުން، . ާވނީ ހުަށހެޅިފައި މަދުކުރުމަށްެވސް 

ދި މިކަަމށް ބޭުނންާވޭނ ރިޑަްނޑަްނސީ ފައިާސެވސް ާވީނ އަ . ވޭބައެއް ަތންފީޒުކުރެޭވނެކަަމށް ލަފާކުރެ

މުަވއްޒަފުން ރިަޑންަޑންޓް ކުރުމުގައި އެުމަވއްޒަފުްނނަށް ކުރިއަށް ދާެނ މަގެއް . އިބަޖެޓުގައި ިހމަނާފަ

ިމޕްރޮްގރާމްގެ ދަށުން،  އަދި. ޭރވިފައިވޭދައްކައި ިދުނމުގެ ގޮުތން، ލޯނު ޕްޮރގްާރމެއްެވސް ިހްނގުމަށް 

ލީމަށާއި، ތަމްރީނަށް ައދި ކުދި އަިދ މެދު ފަންީތގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުުމގެ މަޝްރޫުޢތަކަށް ޢުތަ

ވަނަ ައހަުރގެ ކުރީކޮޅު ފެށުމަށްޓަކަިއ  2010ްޕރޮގްރާްމވެްސ  މި. ހަމަެޖހިފައިލޯނުދޫކުރުމަްށ ވަީނ 

އި ހިމެނިފަިއ ުނވަީނ، މިަބިއ ބަޖެޓުގައަދި . ދަީނ ކުރެވެުމންކުރަން ެޖހޭ މަސައްކަތްތަްއ މިހާރު 

މިޕްރޮްގރާމް ހިްނގުމަށް ަހމަޖެހިފައިަވީނ ވޯލްޑް ބޭްނކް ގްރޫޕްގެ ލޯނު އެީހއެްއގެ ދަށުން، ރާއްޖޭެގ 

. ހުށަހަޅާަފއިވާތީ ) ވޯލްޑް ބޭންުކން(ބޭންކިްނގ ިނޒާމު ބޭނުންޮކށްގެން ކަމުަގއި، ލޯނު ދޭ ފަރާތުން 

ންސް ކޯޕަރޭޝަްނެގ ވަފުދެއް ިމހާރު ރާއްޖެ ވަޑަިއެގން ބެހޭ ގޮތުން އިންަޓރނޭަޝނަލް ފައިނޭ  މިކަމާ

  . ގެްނަދވާ އެބަ ތަްއ ކުރައްވަުމން މަޝްވަރާ
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ދައުލަުތގެ މެދު ރާސްތާެގ ބަޖެޓު އޮނިަގނޑަށް ބަލާއިރު، އިންޓަރނޭަޝަނލް މަނިޓަރީ ފަންުޑެގ 

ވަަނ  2009ގަަވރމަންޓް ފިނޭްނސް ްސޓެޓިސްޓިކްސްގެ މިންަގނުޑން، ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު 

 2010ތަްށ އަދި ިމހާރު ހުަށހެިޅފައިވާ ގޮ. އަށް އަާރނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭއިްނސައްތަ  26.1އަހަރު 

ވަނަ ައހަުރގެ ޑެފިސިުޓ  2010ވަަނ ައހަރާިއ މެދު ރާްސތާގެ ބަޖެޓު ކުރިއަށް ގެްނދެވިއްެޖނަމަ، 

ވަަނ  2012އަދި . އަށް ކުޑަކުރެވޭނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭ 2.4ވަނަ ައހަރު   2011ގައި، އަދި  14.8

  . އަހަރު ކުޑަ ސަރޕްަލސްެއއް ޖެޭހނެކަމަށް ވެސް ލަާފކުރެވޭ

  

ރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދީ ާހލަތު ރަނގަުޅކޮށް، މިހަރު މިހުަށހެޅޭ މެދު ާރސްތާގެ ބަޖެުޓ އޮިނަގނޑަީކ 

ބަޖެޓުގެ ދަރަނި ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، އިންޓަރނޭަޝަނލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި އެުކގައި ެއއްބަްސވެފަިއާވ 

ވޯލްޑް ބޭންްކ އަދި  އަދި މި އޮނިަގނުޑގައި އިންޓަރނޭަޝނަލް މަނިޓަީރ ފަންޑާއި، .އްއޮިނަގނޑެ 

އޭޝިައން ިޑވެލޮޕްަމންޓް ބޭންކުން ާރްއޖޭގެ ިއޤްތިާޞދުގަިއ ހުރި ަބއެއް ސްޓްރަކްޗަރަލް ަމއްަސލަތަްއ 

މީގެ ތެރޭގައި މަިއަގނޑު ގޮެތްއަގިއ . ހައްލުކުރުމަްށ ހުށަހަޅާފަިއވާ ކަންތައްަތއް ހިމެނިފަިއވާނެ 

މުގެ ޮގތުން، ސަރުާކރުގެ ަސއިޒު ކުޑަކުރުމާއި، އާންުމ ފާހަގަކުެރވެީނ، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ުކޑަކުރު

ސަބްސިޑީޒް އުވާަލއި، ޓާގެޓަޑް ގޮތެްއގަިއ ސަބްިސޑީޒް ޭދްނ ފެށުމާއި، ަސރުކާރުން ވޭުތވެދިަޔ 

ނަގާފަިއާވ ދަރަނި  އަހަރުތަުކގެ ބަޖެޓުގެ ދަރަނި ފޫބެއްދުމަށް މޯލްޑިްވސް މަނިޓަީރ އޮތޯރިޓީއިން 

ބޮންޑަށް ބަދަލުކޮށް، އަހަރުތަކަކަށް ބަހާލައި ދައްަކން ފެށުމާއި، މުވައްޒަުފްނނަށް ކުރާ ޚަރަުދ 

  . ދިުނން ކުޑަކޮށް، ރައްޔިތުްނނަށް ެދވޭ ޚިދުމަތްަތއް ެއންމެ ެއކަށީގެްނވާ ޮގތަށް އެފިޝަންޓްކޮށް
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ވަަނ ައހަރަްށ އަދި ެމުދ ރާސްާތއަްށ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓު  2010ށް މިހާރު ުހށަެހޅިފައިާވ ގޮތަ 

ިއންޓަރނޭަޝަނލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި އެކުގައި ވެިވފައިވާ ސްާޓފް ލެވަްލ ތަންފީޒުކުެރިވއްޖެނަމަ، 

އެއްބަްސވުމުެގ ދަށުން ާރއްޖޭގެ ފޮރިްނ ކަރަންސީ ރިޒާރވް ދެެމހެއްޓުމަށްޓަކައި ބެލެންްސ އޮފް 

އަދި އިންޓަރނޭޝަަނލް މަނިޓަރީ . އެފަރަުތން ދިނުމަްށެވސް ވަނީ ެއްއބަސްވެފައިނެއް ޕޭމަންޓްސް ލޯ 

، ފަންޑާއި އެކުގައި ެވވޭ ެއއްބަސްވުމަށް ބަލައި، ވޯލްްޑ ބޭންކާއި، ޭއޝިއަން ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޭބންކުން 

  . ަހމަޖެހިފައިރާއްޖެއަށް ަބޖެޓު ސަޕޯރޓުގެ ގޮުތގައި ޯލނު ެއހީ ދިުނމަށް ވަނީ 

  

ހުށަހެިޅފައިާވ ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓު  2010މިހާރު ހުށަހެޅިަފއިިމވާ ގޮތުން، މި އެހީ ހޯދުމަްށޓަކައި، މި

ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުްނ ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް އެދި ައޅުަގނުޑ  މިގޮތަށް މަިއަގނުޑ ބަދަލެްއ ނުެގެނސް، 

  . ހުށަަހޅަން 

  

  1430ޛުލްޙިއްޖާ  7      

   2009ނޮވެމްބަރ  24      

  

  

  އަލީ ހާޝިމް 

  މިނިސްޓަރ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރަޜރީ


