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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
  މާލެ، ދިވެހިާރއްޖެ

 

  ބަޖެޓް ބަޔާން ދައުލަތުގެ އަހަރުގެ  ވަނަ  2009

  

  

ސޮލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެިދ  .އަށްهللا ހުރީ އެއްކައުވަންތަ މާތް  ހަމްދާ ޝުކުރު

   މިއުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާއަށް  ދުއާކުރަނީ،

  

އްޒަތްތެރި ޢި ގެހުލީ މަޖި ގެރައްޔިތުން، ޒަތްތެރި ރައީސް އްގެ ޢިހުލީމަޖިގެ ރައްޔިތުން 

  . هللا އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު ،މެމްބަރުން

  

  .ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ބަޔާން  ށް ލަފާކުރާ ވަނަ އަހަރަ  2009

  

  .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  

 މިހުަށހަޅާ ބަޖެޓާިއ ބެހޭ ގޮުތން ސަރުކާުރގެ އެކިއެިކ ވުޒާރާތަާކިއ މަޝްވަރާުކރުމަށްމިއަދު 

މި ކުޑަ ދުވަްސ ކޮުޅގެ ތެޭރގައި، އަުޅަގނުޑމެން ވާީނ  .ދުވަސް  12މިސަރުކާރަްށ ލިބުނީ 
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ސަރުކާރުގެ ެއކި ވުޒާރާތަާކއި މަޝްވަާރކޮށް، ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް، ވީެއންމެ ކުަޑ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅުަމްށ 

ެތރޭގަިއ ސަުރކާރުގެ ޮއިނަގނަޑށް ެވްސ މިދަީނ  މިދުަވސްވަުރގެނަަމެވސް، . މަސައްކަތްކޮްށފައި

ސަބަުބން، ބަޖެޓަށް ލިބޭނޭ  ވީމާ، ސަރުކާރުގެ އޮިނަގނޑު ަބދަލުކޮށް، މިބަދަލުގެ. ބަދަލުގެެނވެުމން

ައދި ހަމަ މިއާއި އެކު ސަުރކާރުން . ލުއިކަން، މިައދު މިހުށަހަޅާ ބަޖެޓުގައި ައދި ހިމެނިފަެއއް ނުާވނެ 

ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ހިްނގާ ހަރަާކތްތަކުގެ ފަިއދާއަށް ބަލާފައި، އެކަމެއް ކުރުމަށް ވުެރ ނުކުރުްނ ށްފޯރުކޮ

ިއ ވީނަަމވެްސ، މިފަދަ ކަންތައްތަުކެގ ތަފްސީލު ހޯދައި، ރަނގަޅު ަކންތައްަތއް ހުރިކަމުގަ 

ދިރާސާކުރުމަްށ ފަހު މެުނވީ އެަކންަތއްތަކާއި މެުދ ގޮތެއް ިނންމުން ރަނގަުޅާވނޭ ކަމުގަިއ 

ނުފެްނނާތީ، މިހާރު ކުެރެވމުންދާ ހުރިާހ ކަމެއް އެަކމެއް ކުރެވެުމންދާ ބީަދއަކުން ކުރިައށް ގެްނދިުއްނ 

ދުވަުހގެ ެތރޭގައި ނުެފްނނާތީ ަސރުކާރުން ހިްނގަުމން ައްނނަ ެއއްެވްސ  12އް މި ނޫްނ އެެހން ގޮތެ

   .ކަމެއް ބަދަލުކުރެވި އެަކން މިބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަެއއް ނުާވނެ

  

  ުތްނގެ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އްޔިރަ

  

ވަނަ އަހަރު ަދއުލަތުގެ އާްމދަނީ ިއތުރުުކރެޭވނެ ކަްނތައްތައް ޭރިވ، މަޝްވަާރކުރެވި،  2009

ނަމަެވސް . އެކަންތަްއތަކުން ލިބޭނެަކމަށް ލަފާކުރާ އާމްަދީނ ވާނީ ިމބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި 

ެނސްެދއްަވއިެގްނ އެކަންތަްއތަްއ ކުރުމަށް ބޭނުްނވާ ޤާޫނީނ ބަދަލުތައް ތިޔަ ޢިއްޒަްތތެރި މެމްބަރުން ގެ

  . ޔަޤީންކަެމްއ ނެތްނޫނީ މިބަޖެުޓގައި ލިޭބނެކަމަށް ބުނެފަިއވާ ބައެއް އާްމދަނީ ލިބުމުެގ 

  

ޤާއިްމކުރުމާއި ުގުޅވައި، ރާްއޖޭގައި ޑިމޮކްރަޓިކް ވެރިކަމުެގ ނިޒާެމއް މިހާރު މިިހްނގާ ުއސޫުލްނ 

 .ވައުުދެވފައިވޭ ފޯރުކޮށްދިުނމަށް  އްޖެއަްށ ހިލޭ އަިދ ލޯނު އެހީ ރާބޭރުގެ ބައެްއ ފަރާތްތަކުްނ 

ނަމަެވސް، މިއެހީތަކާއި ބެޭހ ގޮތުން ިލުޔމުން ކޮމިޓްމަންޓެއް އަދި ލިބިފައި ނުާވތީ، މިއަދު މިހުށަެހޭޅ 

  . ބަޖެޓުގައި މިބައިވެސް ހިެމނިފައެއް ުނާވނެ
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  އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، 

  

ކަންތައްތަކެްއ ރަނގަޅުކުުރމަށްެވްސ  ަވރަށް ިގނަ. ވަރަށް ގިަނ ޕްލޭންތަެކްއ ރޭވިފައި އެބަހުރި

ނަމަެވސް، މިޕްޭލްނތަކާއި ިވސްުނންތައް، ިމހާ ކުޑަ ދުަވސް ކޮޅެއްެގ ތެޭރގަިއ . ވިްސނިފައި ެއބަހުރި

ޭއގެ ފައިާދ އެއީ އަިދ  .ނާދިުރކަމެއްއޭގެ ެއންމެ ތަފްސީލަށް ދިރާސާކޮށް، ބަޖެޓުގައި ހިެމނުމަކީ 

 3ގެ ފުރަތަމަ  2009ައށް އޮތް ވީމާ، ކުރި. ގޮެތއްެވސް ޫނންއެންމެ ަރނަގޅުގޮުތގައި ޯހދޭނޭ 

 އިތުރު  ތެރޭގައި، މިައދު މިހުށަހަޅާ ބަޖެޓު އަލުން މުތާލިޔާކޮށް، އާމްދަނީ ިއތުރުކުރެޭވނޭ މަސްދުަވހުގެ

އް ަހމަޖައްސައި، ޚަރަދުކުޑަކުރެވެން ހުރި ަތންަތނުން ޚަަރދު ކުޑަކޮށް، ލިބެން ހުރި އެހީަތްއ ކެގޮތްތަ

ަށހެޅުުމގެ ފުުރޞަތު ސަރުާކރަށް ކޮންމެެހންެވސް އަލުން ހު ށް މަަނއިެގން، މިޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަހި

   . ބޭނުްނވާ ކަުމގައި ަދްނނަަވން

  

  . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

ގެ އިޤްިތޞާުދ ލޮޅުުމގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭ  އަރާފަިއވާތަރައްީޤވެފަިއވާ ޤައުމުތަުކގެ އިޤްތިާޞދަށް 

އަިދ މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޭޖގެ އިޤްތިާޞދަށް އަދި ެއހާ ބޮޑު . ހީަނރުވެފައި ބޮޑަށްމިވަނީ ވަރަްށ 

ވަނަ އަަހރު މި  2009ައދި . ފެްނނަުމން އަސަެރއް ކޮށްފައި ނުީވނަަމވެސް، މިކަުމގެ މަލަމަތި ިމދަނީ

އްޭޖެގ ވަނަ އަހަަރށް ރާ 2009މިގޮުތން، . ހީނަރުކަުމގެ އަސަރު ރާްއޖޭގެ އިޤްިތޞާދަށް ކުރާނެ

މިފުުރޞަތުގައި ެއއްެޗއް ދަްނަނވާލުމަކީ މުޙިންމުކަމެއް ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ދައްާކ ގޮތާއި ބެހޭ 

  . ކަމުގައި ައުޅަގނޑު ދެކެން
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  އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، 

  

ަވަނ  2008ހުށަެހުޅުނ އިރު،  ށްވަނަ ައހަރުެގ ބަޖެޓު މި ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހަ  2008މިހިނގާ 

އެީއ . އިްނ ސައްަތއިން  9.5އަހަރު ރާއްޭޖގެ ިއޤްތިާޞދު ކުރިއަާރނެކަމަށް ލަާފކުރެވިފަިއވަީނ 

 ވަަނ އަހަރު 2008ގައި ދަށަްށ ދިއުމަށް ފަހު،  2007މަސްވެރިކަުމެގ ސިނާއަުތ 

ކުރިެއރުމެއް ލިބޭެނކަމަށް  އިން ސަްއތައިގެ 9ކަުމގެ ދާއިރާއަށް ރަނގަުޅާވނެކަމަށާއި، ފަތުރުވެރި

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުޮކޅު މަސްެވރިކަން ރަނަގޅުެވފައި ވީނަަމެވސް، އަހަރު ކުރީކޮޅު  2008 .ބެލެވިެގން

އަިދ ަފތުރުވެރިކަުމެގ ިސނާއަތަްށވެސް، ކުިރްނ ލަފާކުރެުވުނ ވަުރގެ ކުިރއެރުމެްއ . ދިޔައީ ދަށްކޮށް

ގެ މިްނަގނޑު ިމައހަރަށް ކުިރއަރާނެކަމަްށ މިހާރު ވީާމ، ޤައުމީ އުފެއްުދންތެިރކަމު. ނުލިބޭ

ިއންަސއްތަ ައށް ވުެރ  9.5މިއީ ކުރިްނ އަންަދޒާކުެރުވނު  .އިން ސައްތަިއން 5.7މިލަފާކުރެވެީނ 

ވަނަ އަަހރަށް ބަލާއިރު،  2009އާއި ޚިލާފަށް  2008ނަަމވެސް . އިން ސައްތަ ދަށް އަދަދެއް  3.8

ވަނަ ައހަުރެގ ފަހުކޮޅު ަމސް ބޭޭނ  2008އެއީ، . ލަފާކުރެވޭ މަސްވެރިަކްނ ރަނަގޅުާވެނކަމަށް

ވެސް، ދުނިޭޔގެ ިއްޤތިޞާދު  ފަތުރުވެރިަކމުގެ ދާއިާރަގއިމާިއ މިންަވރު ަރނަގުޅވާން ަފށާފައި ވު

އަދަުދ ދެމެހެއްޓޭެނކަމަށް  ގެހީނަުރވެފައި ވީނަަމވެސް، މިހާރު ރާއްެޖއަށް ޒިާޔރަްތކުރާ ފަތުރުެވރިން 

ވަނަ އަަހރުގެ ޤައުީމ އުފެއްދުންެތރިކަުމެގ  2009ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރު، މިގޮތުން، . ތީލަފާކުރެވޭ

  . އިން ަސްއތައިން ކުިރައރާނޭކަމަށް ަލފާކުރެވޭ 4.5މިންަގނޑު 

  

ގެ ރޭޓުން އިތުުރވި، އަދި މިއަހަުރެގ  5.4ވަަނ އަހަރު ރާްއޖޭގެ އިންފްޭލޝަން ރޭޓު  2007

ތެރޭގައި ުދިނޔޭގެ ބާޒާުރަގއި ތެލުގެ ައގުތައް މަްއަޗށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން، ތަކެތީގެ ައގުަތއް މަތިވެ، 

ނަމަެވސް، ތެލުެގ . ތުރުާވނެކަަމށް ލަފާކުރެވޭއަށް އި 12.4އިންފްޭލޝަން ރޭޓު އަހަރު ނިމޭިއރު 

ައދި މިކަމުގެ ސަބަބުން، ތަކެތީގެ އަގުަތްއ ކުރިއަށް . އަގުަތއް މިާހރު މިދަނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ދަށްވަުމން
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ަވނަ ައހަރަށް އިންފްލޭަޝްނ ރޭޓު އިތުުރވާނެކަމަްށ  2009. ާވނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭދަށް  ަތނުަގއި  އޮތް

  .އިން ސައްަތައށް 5.5ނީ މިހާރު ލަފާކުރެވެ 

  

  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

  

ރާއްޭޖެގ ދައުލަުތގެ އާމްދަނީއަާށއި ޚަރަދަށް ބަލާއިރު، ވޭތުެވދިޔަ ދެ އަަހރެއްހާ ުދވަުހގެ ތެރޭަގއި، 

ދާއިމީ ގޮތެއްަގިއ ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެޭރގަިއ . ބަޖެޓުގެ ހާލަތު މިވަނީ ަވރަށް ބޮޑުތަްނ ގޯސްވެަފއި

އަދި މި އަަދދުތަކުގެ މަްއޗަށް ބަލައި، ދައުލަުތގެ ޚަރަދުތަްއ . ތަކެއް ަވީނ ހިމެނިފައި ނުލިބޭނޭ އަަދދު

ައުޅަގނޑުެމްނނަށް އާންމު ގޮތެްއގައި ލިބޭ ާއމްދަނީއަށް ަބލާއިރު، . ވަނީ އިންިތާހއަށް ބޮޑުކުރެވިފައި

މްަދނީއަްށ ވުެރ އަދި ލިޭބ އާ. ޚަރަދުތައް ިމހާރު ުހރި ވަރަކީ ދެެމެހއްޓެިނވި ިމްނވަރެްއ ޫނން

ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެ، ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، މިހާރަށް ވުރެ އިތުރަށް ޓްރެޜަރީ ބިްލ 

ވެ، މާލީ ބާޒާރުން ދަރަިނ ދައުލަުތގެ ޚަރަދުތަްއ ބޮޑު. ދޫކުރުމަކީވެްސ ދެމެހެއްޓެިނވި ކަމެއް ޫނން

ްނޓްތަކަށް ހުިރ ފުރުޞަތުތައް މިަދނީ ސަަބބުން، ރާއްޭޖެގ އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުގެ ިއންެވސްޓްމަހޯދުމުގެ 

  . ދުވަެހއް ުދަވހަކަށް ހަިނަވމުން

  

ބެެލްނސް އޮފް ޭޕމަންޓްްސގެ ހާލަތަށް މިހާރު ުހށަެހޅިފައި ިމާވ ބަޖެޓުގެ މައްޗަްށ ބަލާނަމަ، 

އިން ސައްތަ އިތުުރާވނެކަމަށް  31ވަނަ އަހަރު  2009ބަލާލާއިރު، ކަރަންޓް އެކަުއންޓްގެ ދަަރިނ 

އިްނ  59.5ން ބަާލނަމަ، ކަރަންޓް އެކައުންުޓގެ ދަރަނި ތު ގެ ނިސްބަ.ޕީ .ޑީ .ޖީއަދި . ލަފާކުރެވޭ

ވަނަ ައހަރު ކަރަންޓް އެކައުންުޓގެ ދަަރނި ހުްނާނެނކަމަށް ލަފާކުރެެވނީ  2008. ސައްތަައށް ައރާ

އެކު، މިހާުރ މިހުށަެހޅިފައިވާ ބަޖެޓުެގ މައްަޗްށ  ެއހެން ކަމާއި. އިން ަސއްތަިއގައި 51ގެ .ޕީ .ޑީ.ޖީ

ދުިނޭޔެގ ފުރިހަމައަށް ބަލައި ދިާރސާކޮށް، ަސރުކާރުގެ ޚަަރދުތައް ކުޑަުކރެިވގެްނ މެުނވީ މިަޤއުމަކީ 

  . ހިެމނޭ ޤައުެމއްަކމުގައި ނުެވެއއް ނުާދނެއެންމެ ބޮޑަްށ ދަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި 
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ބާޒާރުަގއި ތެލުގެ ައގު ރެކޯޑް މިްނަވރަށް އިތުުރެވފައިވުމުެގ  ތެޭރގައި ުދނިޭޔގެ އަހަުރގެ  ވަނަ 2008

 .ވޭވަނަ ައހަރުެވސް ބެެލންސް އޮފް ޕޭމަންޓްްސއަްށ އޭގެ ނޭެދޭވ އަސަރުކޮށްަފއި 2008ސަބަބުން 

 ގްރޮސް  ައހަރު ނިޭމއިރު  އަދި ލަފާކުރެވުނު ިމްނވަަރށް ފަތުރުވެިރކަން ކުރިއަާރފައި ނުވުުމެގ ސަބަބުން

ވަަނ އަހަރު  2007މިގޮތުން  .މިލިއަްނ ޑޮލަރު ދަށް ވާނެކަމަްށ ލަފާކުރެވޭ 72.3ރިޒާުވން 

ގެ ނިޔަލަށް  2008މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރުމަށްފަހު  309.1ނިމުުނއިރު ަރސްމީ ރިާޒްވގެ ގޮުތގައި 

  . ރުމިލިއަން ޑޮލަ 236.8ހުްނާނނެކަމަށް މިހާރު ލަފާ ކުރެވެނީ 

  

މުޅި ދުނިެޔއަށް ދިމާވެަފއިވާ މާލީ މައްސަލަތަުކގެ ސަބަބުން  ތިންމަހުަގއި ުރގެ ފަހު ވަނަ އަހަ 2008

ވަނަ އަަހުރ  2009ވީމާ،  .ވަނަ އަހަުރ ރާްއޖޭގެ ފަތުުރެވރިކަމަށް ނޭެދވޭ ައސަރުުކރާނެ 2009

ވަނަ  2008. މިލިއަން ޮޑލަރު 241.8 އަަދދަކީލަފާކުރެވޭ ނިމޭއިރު ާރްއޖޭގެ ރަސްީމ ރިޒާްވގެ 

ރީ ދެމަްސދުވަުހގެ އިްމޕޯރަޓްށ ރެުޖ ގޮތެްއގައި ހުާޒރްވގައި ެއވެއަހަރަށް ބަާލއިރު، ދައުަލތުގެ ރި

ހެޮޔ . ިމއަދަަދށް ހެޮޔ ބަަދލެއް ައްނނާެނކަމަށް ލަފާކުރެވޭގައި  2009ނަަމެވސް . ބޭނުްނވާ ިމްނވަރު

ިއމްޕޯރޓަށް ފުދޭވަރު  މަްސ ދުވަުހގެ 3މިންަގނޑަކުްނ ބަލާނަމަ ގައުމީ ިރާޒްވގައި މަުދެވެގން 

  . ހުްނަނން ޖެޭހނެ

  

   ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  

ލަުތްނ އުވަނަ އަަހރު ދަ 2007ގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ ) ހ(ަވނަ މާއްާދގެ  96ޤާޫނނު އަާސސީގެ 

   . މިދަންަނަވނީ  ލިބުނު އެްއޗެްއގެ ިހސާބު ދައުލަތަށް ހިނގި ޚަރަާދއި، 

  

އަށް ހާސް ހަްތ ސަތޭކަ ( 8,725,132,709ވަަނ އަހަރު ިހނގި ޚަރަުދެގ ޖުމްލައަކީ  2007

 2007ައިދ . ރުފިޔާ) ފަންަސވީސް މިލިއަން، ެއއް ސަތޭކަ ަބއްތިރީސް ާހސް ހަތް ަސތޭކަ ނުވަ
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ހަތް ހާސް ހަތް ( 7,718,156,281 ދައުލަުތގެ ާއމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެީހއަްށ ލިބުނީވަނަ އަހަރު 

. ުރފިޔާ) އަށާަރ މިލިއަން، އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް ަހ ހާސް، ދުިއ ސައްތަ އަްށޑިހަ އެއްސަތޭކަ 

ވަަނ އަހަރުގެ ަޚރަދު އެއަަހުރގެ އާމްަދނީ އަދި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީައްށ ވުރެ އިތުުރވުމުގެ  2007

އެއް ާހސް ހަ ިމލިައން، ނުަވ ަސތޭކަ ހަތް ިދހަ ަހ ( 1,006,976,428އަށް  2007ސަބަބުން، 

އަދި މިދަަރނި ފޫބެއްދިަފއިަވނީ ބޭުރެގ ލޯނު . ރުފިޔާ ދަރަިނވެފަިއވޭ) ސް ހަަތރު ސަތޭކަ އަާށީވސްހާ

ސަތޭކަ ނުަވިދހަ އެއް މިިލއަން، ދުއި ސައްަތ ( 191,250,000އެީހގެ ގޮުތަގއި ފައިސާިއްނ ލިބުނު 

މަށް ބޭރުެގ ލޯނު ރުފިޔާިއންާނއި، ބަޖެޓުގައި ހިެމޭނ އެކިއެކި މަޝްރޫޢު ހިްނގު) ފަންސާސް ާހސް

އަށް ަސތޭކަ ސޯަޅ ިމލިއަން، ހަަތރު ސަތޭކަ ަފންާސްސ ( 816,450,163އެީހގެ ގޮތުަގއި ލިބުުނ 

ހަްތ ( 723,735ރުފިޔާއިްނާނއި އަދި ރާްއޖެއިން ލިބުުނ ) ހާސް، އެއް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ިތން

ފަހު  ށްައހަރަކަ . ންރުފިޔާގެ ސަރޕްަލސްައކު) ސަތޭކަ ތޭީވސް ހާްސ ަހތް ސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް 

އަހަެރއް ބަެޖޓު ޑެފިސިޓް ވަުމންާދަނމަ، ޚަރަދު ފޫބެއްދުމަްށ ބޭރުގެ ަފރާތްތަކުން ިލބޭ އެީހ 

   . ނުލިބޭނެކަމީ ކަށަވަރު ކަމެއް

  

 10,801,757,520ޖުމްލައަކީ ވަނަ ައަހރަށް މިހާރު އިސްލާޙުކުެރިވފައިވާ ޚަރަުދގެ  2008މިހިނގާ 

) އެއް މިލިައްނ، ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާްސ ހަތް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ވިހިދިހަ ހާސް އަށް ސަތޭކަ (

 8,267,179,767 ދައުަލތުގެ އާްމދަީނ އާއި ހިލޭ ެއހީއަށް ލިުބނީ ވަނަ އަހަރު  2008ައދި . ރުފިޔާ

އަށް ހާސް ދުއިަސއްތަ ފަސްދޮަޅސް ަހތް މިލިއަން، އެއްސަތޭކަ ަހތްދިހަ ުނވަ ހާސް، ހަތް ސަތޭަކ (

ވަނަ އަހަުރގެ ޚަރަދު އެއަަހރުގެ އާމްަދީނ އަދި ބޭރުގެ ހިލޭ  2008. ރުފިޔާ) ހަތްފަސްދޮޅަސް 

ދެ ހާސް، ފަސް ސަތޭކަ ( 2,534,577,753އަށް  2008އެހީއަށް ވުެރ އިތުރުވުުމެގ ސަބަބުން، 

ރުފިޔާ ) ތިރީސް ހަަތރު މިލިއަން، ފަސް ސަތޭކަ ހަތްދިހަަހތް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަންާސސް ތިން 

އަދި މިދަރަނި ފޫބެއްދިފައިަވނީ ބޭރުެގ ލޯނު އެީހެގ ގޮތުަގއި ފައިސާިއން ިލބުުނ . ފަިއވޭދަރަިނވެ

ތިން ސަތޭކަ އަށްިޑހަ ދެ މިިލައން، ހަަތރު ސަތޭކަ ުނަވދިހަ ނުަވ ާހސް ުދިއ ( 382,499,235
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ގެ ޯލުނ ރުފިޔާއިްނނާއި، ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ އެކިއެިކ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބޭރު ) ސައްތަ ތިީރސް ފަސް

އަށް ަސތޭކަ ފަސްދޮަޅސް ހަ މިިލއަން، ުދއި ސައްަތ ( 866,243,149އެީހގެ ގޮުތަގއި ލިބުނު 

އަިދ މިހާރު އެްއވެސް ގޮތަކަްށ ފައިާސ . ުރފިޔާއިން ) ސާޅީސް ިތްނ ހާސް ެއއް ސަތޭކަ ސާީޅސް ުނވަ

އަްށސަތޭކަ  އެއް ހާސް ުދއި ސައްތަ އަށްިޑހަ ފަސް ިމލިއަން،( 1,285,835,369ނުހޯާދ ބާކީ 

ދުމަށްޓަކައި، މިބަިއ ފޫބެއް .ރުފިޔާ ހިމެނޭ) ފަސްދޮަޅސް ުނވަ ތިރީސް ފަްސ ހާސް ތިްނ ސަތޭކަ

ާރއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރުަގއި ޓްރެޜަރީ ބިލު ވިއްަކން  ހިލޭ ެއހީއެއް ނުލިިބއްޖެނަމަ،ބޭރުގެ ފަރާތަކުން 

  . ޖެހޭނެ

  

   ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  

ވަނަ އަހަަރްށ  2009  ށް ނަޒަރު ިހްނގާލާއިރު،ބަޖެޓަލަތުގެ ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކުރާ ދައު 2009

ތޭރަ ހާސް، ަހސަތޭކަ ާސީޅސް އަްށ ( 13,648,951,740 ަބޖެޓުގެ ޖުމުަލ ޚަރަދަކީ  ޅާހަ ހުށަމި

މިއީ ދައުލަަތށް ލިބޭ . ރުފިޔާ) މިލިއަން ނުަވ ސަތޭކަ ފަންސާސް އެއް ހާސް، ހަތް ސަތޭކަ ސާީޅސް

އަދި ހަމަ މިއާއި އެކު ފާހަގަކުރަންެޖޭހ  . އަދަެދއް އިތުރުއިން ސައްތަ  42އާމްދަީނއަށް ވުރެ 

މިދަްނނަަވނީ ުދވަުހްނ ދުވަަހްށ . އިން ސަްއތައަކީ އިދާީރ ޚަރަދުކަން 73ހަޤީޤަތަކީ ިމބަޖެޓުގެ 

ިމީއ . ންނޭ ިއްނ ސައްތަ ަޚރަދު ކުރަން ޖެހެނީ ަދރަިނ ހޯދަިއގެ  58ކުރަންޖެހޭ ަޚރަދުގެ ެތރެިއން 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  12ަނމަވެސް، މިިހނގާ ިދޔަ . ާވ ކުށެއްނަަމ ބޮޑުވެެގން މާލީ ހަމަތަކުން ބަލާ

އަދި ިއސްލާޙުގެ . ބަޖެޓުގެ ބައިތަކަށް ބަލައި، ސަރުކާރުެގ ޚަރަދު އިސްލާޙުކުރެޭވާހ ވަގުތެއް ެނތް

ނަމުަގއި ކަންތައްަތއް ފުރިހަމައަށް ނުބަލައި، ެއކަން ކޮށްފިނަމަ، ވަރަްށ ނޭދެވޭ ަނތީޖާއެްއ 

  . ނުކުްނާނނެ

ވަނަ ައަހރު ހިނގާފަިއވާ ޚަރަުދގެ ތެރެައްށ  2008މިެހން ޮއތުމާއި އެކު، މިހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކީ ކަން

ލާނުުކރެވިފަިއވާ، މުވަްއޒަފުްނެގ މުސާރަިއެގ ކުރިއެުރްނ ފަދަ ޢުސަރުކާރުްނ ކުރަން ނިްނމާ އި
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ދި މީގެ ިއތުރުްނ، އަ. ކަންކަމަށް އިތުރަށް ބޭނުްނވާ އަދަދުތަްއ ހިމެނިެގން ހުށަެހޅިފައިާވ ބަޖެޓެއް

ބޭނުންވާ  ށްގޮތް ޯހދުމަކާއި ުނަލއި، ފެށިފަިއވާ ގިަނ ެކޕިޓަލް ޕްރޮެޖކްޓްތަކަ ފައިސާ ލިޭބނެ

  . ފައިސާެވސް މިބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވޭ

  

ލާނު ކޮށްފައިާވ ޢުޚަރަދު ކުޑަކުރެޭވނޭ ގޮތްަތއް ހޯެދން ނެތް ނަަމެވސް، ސަރުާކރުން ަވއުުދެވ އި

ސަރުކާރުގެ ިހންުގން ބަދަުލވުމަކުން . ކޮމިޓްމަންޓްތަކަކީ ކޮންމެހެންެވސް ފުއްަދއިދޭންެޖހޭ ކަންތައްަތއް

  . ސަރުކާރުގެ ޮކމިޓްމަންޓްތަްއ ހުއްޓައެއް ނުެލވޭނެ 

  

 ތު ވަގު ނޑަށްއަުޅގަ  ިހފެހެއްޓެިނވި މިންަގނޑެްއަގއި ބެހެއްޓުުމގެ ގޮުތން އްސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތަ

ގަިއ  2008ްނގުުމގެ ގޮުތން ަހރަކާތްތައް ހި ގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހަށް ބޭނުންވާއަހަރު ، ދެއްވުާމއި ެއކު

ބައި، ދެްއވުަމށް މިއެެދނީ، ލިބޭ އާމްަދނީއަުކން، ަޚރަދުތަްއ  1ބައިކުޅަ  4ފަިއވާ ޚަރަދުގެ ހިނގާ

  . ހަމަޖެއްޭސނެ ފަދަ މިންވަަރކަށް ބަޖެޓު ގެނައުުމގެ ގޮުތން

  

  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޢިއްަޒތްތެރި މެމްބަރުން، 

  

އާއި ިހޭލ އާްމދަނީ  ރަދުތައް ކުރުމަށް ހުށަެހޅިފައިަވނީ ޚަމިހާރު މިހުަށހެޅިފަިއވާ ަބޖެޓަށް ބަލާަނމަ، މި

ފަންާސްސ ހަތް ހާސް އަްށ ސަތޭކަ (7,855,300,090  ،ލިބޭނެކަަމށް ލަފާކުރާ ގެ ޮގތުަގއިއެހީ 

އަދި މިގޮުތްނ، ޑެފިސިޓްެގ ގޮތުަގއި . ރުފިޔާިއން) ފަސް މިލިައން، ތިން ސަތޭކަ ހާްސ ނުވަިދހަ

ފަސް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ނުވަިދހަ ތިން މިިލއަން، ަހސަޭތކަ ފަންސާްސ އެއް ( 5,793,651,650

ަވނީ، ރިޒޯޓުތަކުެގ މިޑެިފސިޓް ފޫބެއްދުމަށް ހުށަހެިޅފައި. ރުފިޔާ ހިމެނޭ) ހާސް ަހސަޭތކަ ފަންސާސް 

އެއް ހާްސ ( 1،217،433،750އަހަރު އިތުރުކުުރމުން ލިބޭނެަކމަށް ލަފާކުރާ  15ލީޒް މުއްދަަތށް 

) ަހްތ ސަތޭކަ ފަންާސސް، ތިރީސް ތިްނ ހާސް ލައްކަން، ހަތަުރ ަސއްތަ ސަތާރަ މިލިއަދުއި

 255,000,000ލަފާކުރާ  ރުފިޔާިއންާނިއ، ވިޔަފާރީެގ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްްސ އިން ލިބޭެނކަމަށް
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ރުފިޔާއިްނނާއި، ބަޖެޓުގައި ހިެމޭނ އެކިއެކި މަޝްރޫުޢ ) ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ަފސް މިލިައން(

އަށް ސަތޭަކ ( 889,554,087ހިްނގުމަށް ޭބރުގެ ޯލނު އެީހގެ ގޮތުަގއި ލިބޭނެކަަމށް ލަފާކުރާ 

ރުފިޔާިއންާނއި، ) ހަތަރު ާހސް، އަށްޑިހަ ަހތް ސް އަށްޑިހަ ުނަވ މިލިއަން، ފަސް ސަތޭަކ ފަންސާ

 ތިްނ ހާސް ( 3,461,663,813ބޭރުގެ ޯލނު އެީހގެ ގޮތުަގއި ފައިާސިއން ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

) މިލިައން، ހަ ސަޭތކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ާހސް، އަށް ަސތޭކަ ތޭރަ ފަސްދޮޅަްސ އެއް ހަތަރު ސަތޭކަ 

  .ކަމުގައި ަދްނނަަވން ރުފިޔާ އިން

  

  އްޒަްތތެރި ރައީސް، ިއްއޒަތްތެރި މެްމބަރުން، އި

  

ފަިއވާ ދެ ިތން މުޙިއްމު ކަމެއްގެ ަމއްޗަްށ ނަަޒރު ިހްނގާލާިއުރ މިހާރު މިހުަށހެޅޭ ބަޖެޓުަގއި ހިެމނި

އިމްޕޯރޓް ިޑއުޓީިއްނ ، ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަީނގެ ތެރެިއން ވަނަ އަހަރަށް 2009ފާހަަގވަނީ 

 ދިރިުއޅުމުގެ ައގު ރައްޔިުތްނެގ އެއީ، . ުއނިކުެރވިފަިއވާކަންމިލިއަން ރުފިޔާ  430.2

ަގނޑަށް ަފިއދާ ކުރުަވނިިވ ކާާނެގ ެރއިްނ ތަރުކާރީ، މޭވާ އަިދ ހަށި ތިރިކުރުމަށްޓަކައި، ކާބޯތަކެތީގެ ތެ

ން ިޑއުޓީ ބޭުހގެ ބާވަތްތަކު، އިމިލިއަން ރުފިާޔއާ  105ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ އުނިުކރުމުން މަުދާވ 

ޑިއުޓީ  ބަަވތެއް ކަމުަގިއވާ ީޑސަްލގެ އި، އަިދ ތެލުެގ އާމިލިައން ުރފިޔާ 10.5ހިލޭކުރުމުްނ މަދުވާ 

  . މިލިއަްނ ރުފިޔާ 314.7ލަފާކުރެވޭ  ށްހިލޭކުރުމުން އުިނވާކަމަ

  

ބަލާއިރު، މިހާތަނަްށ  ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ިއންެވސްޓްމަްނޓް ޕްރޮގްރާަމށްދެަވނަ ކަމެްއގެ ޮގތުަގއި، 

އެްއ ހާސް ( 1,477,826,412ވަަނ އަަހރަްށ  2009ކުރެވިފަިއވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް  ކޮންޓްރެކްޓް

ރުިފާޔ ) ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްިދހަ ހަްތ މިލިައން، ައށް ސަތޭކަ ސައްބީސް ާހސް، ހަތަުރ ސަތޭކަ ބާރަ

ވަަނ  2009ކުރެވޭ އާމްދަީނއަށް ބަލައި، އަދި މިާހުރ ލިބޭނެކަމަްށ ލަފާ. ޚަރަދުާވނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

ވަނަ އަހަަރްށ  2009ވީމާ، . ހިަމނާފައެްއ ުނާވނެމަޝްޫރޢުތަކެއް އައު އަހަުރގެ ތެޭރގައި އިތުރު 
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ކުރެވިެގްނ ކުރިއަށް ެގންެދޭވ  ހުށަެހޅޭ މިބަޖެޓުގައި ހިެމނިފަިއވާނީ ަހމައެކަނި މިާހރު ކޮންޓްރެކްޓް

  . މަޝްރޫޢުތައް

  

ހިެމނިފަިއވަނީ ަހމައެކަނި ެދ ޖެޓުގެ ޚަރަުދތަކަށް ބަލާއިރު، ޚާއްސަ ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުަގއި މިއަހަުރގެ ބަ 

އަހަރުން މަީތގެ ކޮންމެ ދިެވްއސަކަށް،  65އެއް ލިބޭ ރުފިޔާއިން ދަުށގެ ޢާމްދަނީ 2000އެއީ . ކަމެއް

ރުފިޔާ ދިނުމަްށ  2000ކޮްނމެ މަހަކު ދިރިއުޅުުމގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ދެޭވ އެހީއެްއގެ ގޮތުަގއި 

ބަޖެޓުގަިއ މިމިލިައްނ ރުފިޔާ  280ިމގޮުތްނ، މިޚަރަދު ހަމަޖެްއުސމަށް . ުވންހުށަެހޅިފައި

ވަަނ  2009އަަރންސް ސްކީމެއް ތަޢާރަފުކޮށް، މީގެ އިުތރުން، ހެްލުތ އިންޝު  .ާވނެހިމެނިފައި 

ހެްލތު އިންުޝއަރަްންސެގ ޚިދުމަތް އެްއލައްކަ ދިެވހި ރައްިޔުތންަނށް  އަހަުރގެ ެތރޭގައި

  . ަބޖެޓުގައި ހިެމނިފަިއވާނެ މިމިލިއަން ުރފިޔާވެސް  96ފޯރުކޮށްދިނުަމށްޓަކައި، 

  

މިާހތަނަްށ  ރިާޔސަަތށް އައި ަބދަލާ ހާލަތާ، މުހުލަތު ލިބުނު މިްނވަރަށާއި ވީމާ، ރާއްޭޖގެ 

ވެިހރައްޔިުތްނެގ ލާބައާ ބޮއްސުންލާަފިއވާ އިޤްިތޞާދީ ސިާޔސަތުގެ މަްއޗަށް ވިްސނަވާ ދި 

ވަނަ ައހަރަްށ ހުށަަހޅާ ަދއުލަތުގެ ބަެޖޓު މިދެންެނވި ގޮްތތަކުެގ މަިތްނ  2009މަންފާއަށްޓަކާ 

  . ހުން ފާސްކޮށްދެއްުވމަށް އެދި ައުޅަގނޑު ހުށަަހޅަން މަޖިލީ މިޢިއްޒަތްތެރި 

                                                                    

                                                           

  އަލީ ހާޝިމް 
  މިނިސްޓަރ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރަޜރީ
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