
 
 

`  

  

އަދި އެންމެހައި  .ށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން އަ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ޢާލަމްތަކުގެވެރި މާތް 

މީސްތަކުންނަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި ކައު އިތުރު ޞާޙިބާ މުޙަންމަދުގެފާނަށް ޞަލަވާތާ 

  މިލުކުރަން.  ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްހާބުން ޝާ 

  

ލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖި  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

   ،މެމްބަރުން

  ވަބަރަކާތުހޫ.هللا އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު 

  

  ބަޔާން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2014 ދަންނަވާލަނީ މި 

  

ރައްޔިތުންގެ  އަދި ޞާދީ ތި އިޤް ޤައުމުގެ  ފައިވާނީ،ތައްޔާރުކޮށް  ގެ ބަޖެޓް ދައުލަތުނަ އަހަރުގެ ވަ  2014

ޚަރަދުތައް އިން  ގެން، އަދި ލިބޭ އާމްދަނީ އް ދީލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިސްކަމެޙާ ދިރިއުޅުމުގެ 

ންޓް ގެ ތެރެއިން ރިކަރަދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ،މިގޮތުން .ދެވިގެންމެއް ސަމާލުކަ ބޮޑު ހަމަޖެއްސުމަށް 

 ޑެއްގެނދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަ ކުރެވި،ދަށް  އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް  ރަދު ހަމަޖެއްސިފައިވާނެ.ޚަ 

  ޓިފައިވާނެ.ތެރޭގައި ހިފެހެއް 

  

އެއް ދަމާތުންނަށް މިއަދަށްވުރެ ފާގަތި މާ ޅާ ބަޖެޓަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިހަހުށަ އަހަރަށް ވަނަ  2014

  ޓެއް.ޖެ ހޯދުމަށް އެހީތެރި ވެދޭނެ ބަ 

ނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކުރެވިފައި ވާނީ  ބަޖެޓު  ހުށަހަޅާ  މި    : މައިގަ
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  ެއަމާޒުތަކަށް ވާސިލްވުމަށާއި، ރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ލާޒިމްކުރާ ޚަ ދައުލަތުގ 

   ިދު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށާއި ޞާތި ޤް އި ކޮށް ޞާދީ  ސިޔާސަތު ހަރުދަނާ ޤްތި އިބަޖެޓް އަދ  

   ިޚިދުމަތްތައް  ދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް ، އިއިތުރު ކުރިއެރުން ހޯދަ ދާއިރާއިން  ޙީ އް ޞިތަޢުލީމާއ

  .ދިނުމަށް މަތިކޮށް ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު  ، ފުޅާކޮށް

ލަތުގެ އިތުބާރު ބޮޑުވާނޭ ގޮތަކަށް ދައު  އި ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންގެ އިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކާބަ އަދި 

  ހިންގުން ބައްޓަން ކުރުމަށް. 

  

  ،އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި 

  

ގޮތުން އެއްެޗއް ހޭ ބެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތާ  ގެ ދުނިޔޭ ލަތާއި ޙާ އިޤްތިޞާދީ  ތުގައި ރާއްޖޭގެ ޞަމިފުރު 

ނޑު ދެކެން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން، ރާއްޖެ ވަނީ  މުހިންމު މަކީ ދަންނަވާލު   ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

، ވަނަ އަހަރަކީ 2013 .ވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ހޯދާފަވޭތު މި  ،ކެއްއިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުންތަ 

. ދީ ޞާ ތި ޤްއި  ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް  ޚާއްޞަކޮށް  ،ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް  ގޮތުން އުނދަގޫ އަހަރެއް

ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ  2013ތަކަށް ބަލާއިރު، ފަންޑުގެ އެންމެފަހުގެ އަންދާޒާ  އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ 

ވަނަ އަހަރު  2014. އަދި މިއަދަދު އިން އިންސައްތަ 2.9ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ރާނެ ރިއަ ދު ކު ޞާއިޤްތި 

ދީ  ޞާކަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ އިޤްތި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަ . ގައިންސައްތައި  3.6ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

ނޑުމެނަށް މިދަނީ ނު  ހުން ތަކާއި އެކުވެސްމިގޮންޖެ .ހަނު ބޮޑަށް ކުރަމުން މައްސަލަތަކުގެ އަސަރު އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ މިގޮތުން ތަކެއް ހޯދާފަ. ޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުންއިއަހަރުވެސް  މި  ރާއްޖެ މިވަނީ

ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު ކުރާ ފަތުރުހިއްސާ އިޤްތިޞާދަށް އެންމެބޮޑު 

  ނާނެ.މިލިއަން ފަތުރުވެރިން މިއަހަރު އަން 1ތެރޭގައި 
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ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި  2013

 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު   2014އަދި  އިންސައްތައިގަ. 3.7ފާކުރެވެނީ ހުންނާނެކަމަށް ލަ 

ދީ ދުވެލި ކުރިއެރުމުގައި ޞާ އިޤްތި ރު މިއަންނަ އަހަ  ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. އިން އިންސައްތ4.5ަ

މުވާސަލާތުެގ  އާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  ދީ ދާއިރާތަކަކީ ޞާ އިޤްތި  ނެ ންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއްވާއެ

  .ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ އާއި ދާއިރާ

  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

ނޑު މިދަންނަވާލަނީ މްދަނީއާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ދައުލަތަށް ލިބުނު އާ  އަހަރު ވަނަ  2012  ،ދެން އަޅުގަ

ލިބުނު ޖުްމލަ  އަދި  ބިލިއަން ރުފިޔާ 15.1ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ ރަދުވި ޚަ ، ވަނަ އަހަރު 2012 ހިސާބު.

ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީ އެ އަހަރު ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ  2012ބިލިއަން ރުފިޔާ.  9.8އާމްދަނީ އަކީ 

  ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ބަޖެޓެއް.  2.9ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ  2012، މަދުވުމުން

   

ނޑު ދެން މި ދަންނަވާލަނީ ވަނަ  2013. ގެ ބަޖެޓާބެހޭ އެންމެފަހުގެ އަންދާޒާ ވަނަ އަހަރު 2013 ،އަޅުގަ

.  15.3އަހަރަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  ބިލިއަން ރުފިޔާ

. ހަމަޖެއްސޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަހަރު ނިމޭއިރު މިބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ދަތިތަކާއެކުވެސް ޚަރަދު  ވަނަ  2013

 2013 ބިލިއަން ރުފިޔާ. 11.5ނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭއަދި 

 ބިލިއަން ރުފިޔާ. ނަމަވެސް  1.4ނީ ފިސިޓްވާނެކަމަށް އޭރު ލަފާކުރެވުޑެ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރު 

ބިލިއަން  1.7ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ހުންނާނީ  މިހާރު ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އަހަރު ނިމޭއިރު

    .ރުފިޔާގަ 
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ވާ ކުރާ ޑެފިސިޓް އިތުރު ރު އަންދާޒާވަނަ އަހަރުގެ ފާސްކުރެވުނު  ބަޖެޓުގައިވާ ޑެފިސިޓަށްވުރެ މިހާ  2013

 ކުރުމަށް ހުށަހެޅުނުމްދަނީ އިތުރު އެކު އާ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ  2013 ތަކަކީ ސަބަބު ޑު މައިގަނ

މާއި ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ވަރަށްވުރެ ބައެއް އު ލީހުގެ ތެރެއިން ފާސްނުވެ ދިކަންތައްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖި 

ގެ ތެރެއިން ބަދަލުތަކެއް މިޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަމުން މިގެންދަނީ ބަޖެޓު . ންރަދުތައް ބޮޑުވެގެން ދިއު ޚަ 

  ގެނެސްގެން.

  

  ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ދެން އަ ވަނަ އަހަރަށް 2014 .ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަހަރަށް ލަފާކުރާ  ވަނަ 2014ޅުގަ

ސަތޭކަ  ހަތަރު ން ރ (ސޯޅަ ބިލިއ16,410,803,668ަލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މުޅި ޖުމްލަ އަދަދަކީ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2014ރުފިޔާ). އަށް ފަސްދޮޅަސްސަތޭކަ ހަހާސް އަށްސަތޭކަ ތިންމިލިއަން  ދިހަ 

  ބިލިއަން ރުފިޔާ. 14.9ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނީ ގެ ލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖުމްލަ ޚަރަދުދައު 

  

އި ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ގޮތުގަ ރަންޓް ޚަރަދުގެރިކަ އި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގަ   2014

އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  އަންނަ އިން ސައްތަ.  73މިއީ މުޅި ބަޖެޓުގެ  .ބިލިއަން ރުފިޔާ  12

 ގާތްގަޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައިރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލަށް ބަލާއިރު، ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ 

  ގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް.މުވައްޒަފުން  ލަފާކުރަނީ  ޚަރަދުވާނެކަމަށް 

  

ރުން ދޭ އެހީާއއި އްސާކުރަނީ ސަރުކާ ޙި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ދެން އެންމެ ބޮޑު ބައެއް 

   ށް.ޚަރަދަ އެކިއެކި ބޭނުންވާ  އޮފީސް ހިންގުމަށް ގެ އިންޓަރެސްޓް ދެއްކުމަށާއި ލޯނުއަދި  ށް.ސަބްސިޑީޒަ 
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އި ވާނީ ކަމަށް ލަފާކޮށްފަ އިންސައްތަ ޚަރަދުވާނެ  27ކުރާ ބަޖެޓުގެ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ  2014

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އްސާކުރަނީ ޙި ބޮޑުބައެއް އެންމެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު،  ގެ ކެޕިޓަލްޚަރަދު  .ށްކެޕިޓަލްޚަރަދަ 

   .ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް  ތަކަށާއި މަޝްރޫޢު  އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ 

  

 13.9 ނީ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެ އާއި ހިލޭއެހީގެ ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ  ރުވަނަ އަހަ  2014

ޓެކްސް ، އާއިބިލިއަން ރުފިޔާ 10.2 ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޓެކްސްގެ މީގެތެރޭގައި  .ބިލިއަން ރުފިޔާ

ބިލިއަންގެ ތެރޭގައި  13.9 ނެ.ހިމެނިފައިވާ އަން ރުފިޔާ ބިލި 3.5ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ  2.3 އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

  ހިމެނިފައިވާނެ.

  

 ފިޔަވަޅުތަކަކީ:ތުރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ އި 2014

 ން.އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ރިވައިސްކުރު .1

 .އިންސައްތައަށް އިތުރުކުރުން 12އިންސައްތަ އިން  8ޓު ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ ރޭ  .2

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުން އުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓުއަރިޒަމް ޓެކްސް އުވާނުލާ ކުރިއަށް  2013 .3

 ގެންދިއުން 

.އެސް  18.5ނަގަމުންދާ ގޮތުގައި މިހާރު  ބޭރު މީހުންގެ އަތުން  ސަރވިސް ޗާރޖްގެ  އެއަރޕޯޓް  .4 ޔޫ

 ސް ޑޮލަރަށް މަތިކުރުން ޔޫ.އެ 25 ޑޮލަރު 

 ން.ކުއްޔަށްދިނު ށެއް ރަ  12ވަނަ އަހަރު ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރަށްޤީކުރުމަށް  2014 .5

.އެސް.ޓީ  .6  .ނަގަން ފެށުން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުން ޖީ

ތިޔަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއެކުވެސް  2013ކަންތައްތަކަކީ  ދެންމެ މިދެންނެވި މްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް އާ

  ކެއްކަން ފާހަގަކުރަން.ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަ މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި 
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މިއީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން   .މިލިއަން ރުފިޔާ 988ޑެފިސިޓަކީ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރެވޭ ބަޖެޓް  2014

  އިން ސައްތަ. 2.5

  

 732ލަފާކުރާ ބޭނެ ކަމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލި ވަނީ ސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިންމި ޑެފިސިޓް ފައިނޭ

ލިއަން މި  256ރާ ލަފާކު ލިބޭނެ ކަމަށް  ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި އި ރުފިޔާ އިންނާ މިލިއަން 

  އިން.ރުފިޔާ 

  

  ،އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި 

  

ނޑު މި  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު  2014ދަންނަވަނީ  ދެން އަޅުގަ

  :މަޢުލޫމާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަދި އިޤްތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ 

  

ބިލިއަން ރުފިޔާ  2.2ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް  2014

ދިނުމުގެ ފެންވަރު އި، ތަޢުލީމު ށާތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމަ ހިމަނާފައިވާނެ.  މީގެ ތެރޭގައި 

ރު ކްލާސް ރޫމްތައް އި، ސްކޫލްތަކުގައި އިތު ށާ ވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހޯދުމައި، ކިޔެށާރަނގަޅު ކުރުމަ 

ރާއްޖޭގެ  އަދި  ފައިވާނެ.ނި ހިމެ މަށް ހިނގާ ޚަރަދު ސާސީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރު އަދި އަ  ށާއި ބިނާކުރުމަ 

     .ށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ ޚިދު 

  

ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެްއ ، ތަރައްޤީކޮށްވުރެ އިތުރަށް ދާއިރާ މިހާރަށް  ޞިއްޚީ ރާއްޖޭގެ 

 1.7ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި މިދާއިރާއަށް 2014 ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ރައްޔިތުންނަށް 
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މަތުގެ ފެންވަރު ޚިދް  ޙީ ޞިއް  މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ  މީގެތެރޭގައި ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ.  ބިލިއަން 

 ކުރުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެ.އިތުރު ނާޔަތް ޢިޒަފުންނަށް ދެވޭ އްރަނގަޅުކުރުމަށާއި މުވަ 

  

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ. މީގެ ތެރޭގައި،  2.2އަށް ބަޖެޓްގައި ވެލްފެއަރރިޓީއަށާއި ސޯޝަލް ސެކިއު

އި، ށާ ގެ އަގު އަދާކުރުމަ ދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތު މެއެޖެންސީ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ޓް ޓެކްސް އި، ށާ ހެޔޮކުރުމަ ގު ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަ، ތަކަށާއިދު ކުޑަކުރުމަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ކަރަންޓުގެ ޚަރަ

ރި ވެއެކަނި އަދި  ދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ބޯފެނުގެ އަގު ބޮޑުވިޔަނުށާއި، ފޮތްތައް ހިލޭ ދޫކުރުމަ 

 ޚަރަދު  ށްކުރެވޭ ދެވޭ އަސާސީ ޕެންޝަނަ  ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޢުމުރުން  މައިންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކަށާއި 

  ހިމެނިފައިވާނެ.

  

ނޑަކަށް ތްގާ  ސީދާ، އަތޮޅުތަކުގެ ޚަރަދަށް ޖެޓުގައި، ބަ  ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ މި 2014 ބިލިއަން  5ގަ

އަތޮޅުތަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންމީގެ އިތުރުންވެސް،  ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ. 

  .ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ވާނެ

  

  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

.އައި.ޕީ) އެކުލަ 2014 ވާލުމުގައި ވަނަ އަހަރުގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.އެސް

ނޑު  ގެ ޤީ ތަރައްފަށާ ށް ބަލާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަލަ ގޮތެއްގައި  މައިގަ

އި، ށާ ނުމަ މުމަށް އިސްކަން ދި ން ތައް ނިމަޝްރޫޢު ބަދަލުގައި، މިހާރު ކުރިއަށްދާ  ހިމެނުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް 

 ބޭރުގެ އެހީ ލިބިގެން ހިންގާ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ފަށާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ވަނަ އަހަރު އަލަށް  2014

   މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނުން.
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ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭގައި  16.4ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގެ މުޅި ޖުމްލަ ކަމުގައިވާ  2014

.އެސް.އައި.ޕީ އަށް  ނޑައެޅިފައިވާނެ. މިއީ  2.5ޕީ .  އިންސައްތަ 15މުޅި ބަޖެޓްގެ  ،ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

.އެސް.އައި.ޕީ.ގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އާންމު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނީ   1.03ޕީ

ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނީ ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގަިއ ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.5ބިލިއަން ރުފިޔާ. ބާކީ 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުން ޓްރަސްޓް  186.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއާއި، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  1.3ލިބޭ 

  މިލިއަން ރުފިޔާ އިން. 14ފަންޑުން ޚަރަދުކުރެވޭ 

  

ނޑަކަށް  2014 .ޕީ. ބަޖެޓުގައި، އަތޮޅުތަކަށް ގާތްގަ  1.9ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕީ.އެސް.އައި

  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު ހިމެނިފައިވާނެ.

    

.އެސް 2014 ނޑު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޕީ ފެނާއި ، ތެރެއިން ބަނދަރާއި .އައި.ޕީ.ގެ މައިގަ

ނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް  ން ރުފިޔާ ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާނެ. މިލިޔަ 923ނަރުދަމާ އަދި ގޮ

  :މީގެ ތެރޭގައި 

  ަން.ދުބަނދަރު ހެ ރަށެއްގައި  10މަޝްރޫޢުއެއްގެ ދަށުން  ށާ ބޭރުލޯނުގެ އެހީގައި އަލަށް ފ  

 36  ިޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.ނެރުފުންކުރުމުގެ މަޝްރޫ  މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބަނދަރާއި ރަށެއްގައ   

  ިެގ ކުރުމުރަށެއްގެ ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް  6އި، ށާ އިމްކުރުމަޤާ ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް  23 އަދ

 މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

  

  :މިލިޔަން ރުފިޔާ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެ. މީގެ ތެރޭގައި  832ޔާ ވަހިކަމަށް ބޯހި ޅާ ބަޖެޓުގައި ހަމިހުށަ  

  ެހިންގަންފަށާފައިވާ ދެ މަޝްރޫޢުއެއްގެ ދަށުން ބިނާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފިައވާލޯނު އެހީއިން  ބޭރުގ 

 ހައުސިން ޔުނިޓާއި 1985
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  ީޓް ހިމެނޭ ހައުސިންގ ޔުނި  600މާރާތް ކުރެވޭ އި  އަދި ދެކުނުބުރީގައި  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރ. 

  

  .ރަށެއްގައި މިސްކިތް އިމާރަތްކުރުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެ  25މީގެ އިތުރުން 

  

ން މިލިޔަ  357ތާއި ކުޅިވަރާ ގުޅޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ.ގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ތަޢުލީމާއި، ޞިއްޙަ އަދި 

  .ރުފިޔާ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެ

  

އުސޫލުން ހިންގޭ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި  ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕްގެބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިނެތަސް، އަދި 

  ފެނާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް މިހާރުދަނީ ހިނގަމުން.

  

ތިޞާދީ އަދި ޤް ރާމުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ އިސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގް  ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ޕަބްލިކް 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް 

  ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ.

  

  ،އްޒަތްތެރި މެމްބަރުންޢި، އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި 

 

ދީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި މެދު ޞާއި ރާއްޖެއަށް އިޤްތި ފުރުސަތުގަ މި 

ނޑު ދެކެން.   އެއްޗެއް  ދަންނަވާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

  

 ވާގެންގުޅެފައި  ދައުލަތުންވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2005ންނަވާނެ ފަދައިން އެނގިވަޑައިގަ 

ޑެފިސިޓް އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވެ، އުލަތުގެ ބަޖެޓް ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ދަ ބެހޭ ބަޖެޓާ  ދޫދެވިފައިވާ 
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ވަނަ އަހަރު   2013މިގޮތުން  . ޑުވާން ޖެހޭ މިންވަރަށް އިތުރުވަމުން ކަން ބޮ ދައުލަތުގެ ދަރަނި  މިދަނީ 

އިން  78.4ގެ ނިސްބަތުން މިއީ ޖީޑީޕީ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ.  27.7ދައުލަތުގެ ދަރަނި   އިރު ނިމޭ 

މިގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އިތުރުވަމުންދާ ޑެފިސިޓްގެ ސަބަބުން ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސްއަށާއި  ސައްތަ.

  ބޭރުފައިސާގެ ރަސްމީ ރިޒާވަށް ދަނީ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރަމުން.

ހަރު ރާއްޖޭގެ ބެލެންސް އޮފް ވަނަ އަ 2013ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު،  މިގޮތުން 

އަދި  މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ،   472.5ޕޭމަންޓްސްގެ ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި 

 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. 482.5 މިއަދަދު  ވަނަ އަހަރު 2014

ލަފާކުރެވޭ. ރު ހުންނާނެކަމަށް މިލިއަން ޑޮލަ 353 ގައި ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ރިޒާރވް 2014

 .މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފުދޭނެ މިންވަރެއް  2މިއީ ރަސްމީ ރިޒާވުން އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މިންވަރަށް ބަލާއިރު 

  ނޫން.އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް  ރާއްޖެފަދަ އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދަކަށް މިއީ 

  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޑެތި ދަތިތަކާއި ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރުމާއި ބަޖެޓް ފައިނޭންސް ކުރުމުގައި މިދަނީ ބޮ 

އަދި ބަޖެޓް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ބަޖެޓް ސަޕޯރޓް ލޯނު ހޯދުމަށް މިފަހަކަށް އައިސް މިވަނީ  ކުރިމަތިވަމުން.

ނޑު ގޮތެއްގައި  ބަޖެޓް ފައި  ބިްލސް- މުން މިދަނީ ޓީ ނޭންސްކުރަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފަ. މައިގަ

ން ބު ސަބަ  މިގޮތަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ. މަރުކަޒީ ބޭންކުން ފައިސާނަގައިގެން ވިއްކައިގެންނާއި 

މީގެ ބޮޑުބައެއް  .ން ދުވަހަށް މިދަނީ އިތުރުވަމުން ޖެހޭ އަދަދު ދުވަހުސްޓްގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަން ރެ ޓައިން 

ސްޓަށް. މިހާރު ޓީބިލްގެ ރެ ޓީ ބިލްގެ އިންޓަ  މަށް ވިއްކާޖެޓް ފައިނޭންސް ކުރު ހޭދަކުރަން މިޖެހެނީ ބަ 

ވަރަށް މަތީ އަދަދެއް. މިކަމަށް ހައްލެއް  މީ  މަތީގަ. އިންސައްތައަށް ވުރެ  10 ހުރީ ޓް ރޭޓް ސް ރެ އިންޓަ

  ޝްވަރާކުރަމުން.ކު މަ އެ ރުވެސް މިދަނީ މަރުކަޒީ ބޭންކާ ހޯދުމަށް މިހާ 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން  ވަނަ އަހަރަށް  2014

ވަނަ  2014ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް  26.9ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ހުށަހެޅި  ފުރަތަމަ 

 ތީ ނާނެނޯން ން ޓެއް ދެކޮޅު ޖެއްސެއަހަރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީއިން މިފަދަ ބޮޑު ބަޖެ 

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް.  16.4ބަޖެޓަކީ ން ހުށަހަޅާ  ޖުމްލަ ސަރުކާރު

ސްކުރެވޭނެ ވަރުގެ ންޑެފިސިޓް ފައިނޭއިޤްތިޞާދަށް ގެއްލުންކުޑަ، އިންފްލޭޝަނަށް އިތުރަށް ޙިއްޞާނުކުރާ 

  .ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅުން

  

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އުނިކުަރން  ޅި ގިނަ ހުށަހެ  އޮފީސްތަކުން ، މުންކުޑަކުރު  މިގޮތަށް އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް 

ޖެހުނު. މީ އެއްގޮތަކަށްވެސް  ކުރަން ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. ނަމަވެސް މީ މިއަދު ކުރަން ޖެހޭކަމެއް. 

. އަދި  ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނޑުމެންނަށް ކަންކަން ކުރެވޭނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ދައުލަތުގެ މިފު  ނޑުމެންނަށް ދެއްވި  އޮފީސްތަކުން ރުސަތުގައި އަޅުގަ މިމަސައްކަތުގައި އަޅުގަ

  .އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

  

ނޑު އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކޮށްލަން، މިހާރު ހުށަހެޅި ފައިވާ ގޮތަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރެވި،  މިއަދު، އަޅުގަ

ލް ކުރުމަށް ޙާޞި އަހަރުގެ ތެރޭ   3ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ތަންފީޒުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދައުލަތުގެ 

ލާޒިމްކުރާ މިންވަރަށް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ  ނިސްބަތުން ބަޖެޓުގެ އޯވަރޯލް ބެލެންސް އާއި ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް 

   ލްވާނެ.ޙާޞި 
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ނޑު  ޕަބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑެލް އަކީ ރު މި އޮތް ދައުލަތުގެ މިހާ  ކުރީއަހަރުވެސް ދެންނެވިފަދައިން އަޅުގަ

 ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެދައު މިހާރު  ނިޒާމެއް. ހެލި ރަބު ، ރާއްޖެ ކަހަލަ ކުޑަ ގައުމަކަށް ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު

ރަންޖެހޭ ޒަފުންނަށް ކުއްމިވަނީ މުވަހޭދަކުރަން ޖެހިފައި ބައެއް  ވުރެ ބޮޑުއިންސައްތައަށް  50 ގާތްގަޑަކަށް

ދަދެއް.  މީގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ޢަ ދަށް.  މިއީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް ވަރަށް މަތީ ރަޚަ 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ އް ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތަ ދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޚި ދޭންޖެހޭ 

  ދަތިވެފަ.

ރޑެއް ޤާއިމްކުރެވި، ދައުލަތުގެ މި ގޮތުން ނޭޝަނަ  އްލެއް ވަނީ ހޯދަން ޖެހިފަ.ޙަ މިކަމަށް  ލް ޕޭ ރިވިއު ބޯ

މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ހުރި މުސާރައިގެ ތަފާތުތައް ދެނެގަތުމަށް 

ދައުލަތުގެ ، އްލެއް ހޯދޭނީޙަދާއިމީ  ނަމަވެސް  މިކަމަށް މަލީ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށިފައި.ޢަ މިހާރުވަނީ 

ޒުވެގެން ދިއުމުން. ހަމައެއާއި އެކު، މުސާރައަށް ކުރާ ހޭދަ ގެ ބިލް ތަންފީ ސާރައިގެ ސިޔާސަތުމު

   ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިގެން.ންގެ އަދަދު ކޮންޓްރޯލް އުލަތުގެ ވަޒީފާތަކަށް ނަގާ މީހުދަ ކުޑަކުރުމަށް 

ވަޅުތަކުގެ ރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހޯދުން މުހިންމު. މިގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަޚަ އަދިވެސް 

  ތެރޭގައި: 

  ީރޑްތަކުގައި ތިބޭ ދާއިމ ދަދު ޢަ މެމްބަރުންގެ  ކައުންސިލްތަކާއި ކޮމިޝަންތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ބޯ

 ރުން.މަދުކު

 ީރެވިގެން ދެވޭ އެއްޗަކަށް ހެދުން.ޓަރގެޓްކު  ޒްއަކީ ސަބްސިޑ 

 ުން.ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމް އިސްލާޙުކޮށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަރުދަނާކުރ 

އާއި އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އާބާދީޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މިދެންނެވުނު ހުރިހާކަމަކަށްވުރެވެސް މުހިންމީ 

މަލީ ސިފައެއް ގެނައުން. ޢަ  ޤީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅައި އެއަށް ތަރައް
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ވަކިވަކި ރަށްރަށުގައި ކުދިކުދި  ކީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ އަސްލަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެފަދައިން 

ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު  ންޖެހުން. މިކަމުގެ ސަބަބުންއާބާދީތަކަށް ހުރިހާ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ

ވަރަށްބޮޑަށް  ން އެއްބާރުލުއެހީތެރިކަމާއި މިކަމުގައި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  .އިންތިހާއަށް ބޮޑުވޭ 

ނ   ޑު ދެކެން.ބޭނުންވާކަމަށް އަޅުގަ

  

  އަދި ދަންނަވަން.

  

މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓް ހުށަހެޅިއިރު ދެންނެވިފައިވާނެފަދައިން ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމާއި 

ލަތު  އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މިފެށޭ އަހަރުވެސް ވަރަށްގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިވަނީ ޙާމާލީ 

ތައް ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގު ފަހިކުރުމުގެ ކުރަންޖެހިފައި. މި މަސައްކަތް 

ގޮތުން މިއަހަރު ވަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  ބޯޑެއް އެކުލަވާލައި އެބޯޑާ މި 

  ވާލުކުރެވިފައި.ޙަމަސައްކަތްތައް 

 

  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

ވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ މިއަދު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ ވަޒީފާނެތް މީހުންގެ އަދަދު ދު

ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. ޚާއްޞަކޮށް ސްކޫލް ނިންމާފައި ކޮންމެ އަހަރަކު ނިކުންނަ ކުދިންނަށް ވަޒީފާ 

ކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވަމުން. މި  ދަތިތަކާ ހޯދައި ދިނުމުގައި މިދަނީ  އާއި ތަޢުލީމާއި ހުނަރުގެ ފުރުޞަތު 

ބޮޑެތި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކެއް ދަނީ  ،ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއްކޮށް

  ކުރިމަތިވަމުން. 
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ކުދިންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު  1193މުގެ ގޮތުން މިއަހަރު ވާނީ މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދު 

ވަނަ އަހަރު  2014ކީމެއްގެ ދަށުން ފުރުސަތު ދެވިފަ، މި ސްކީމް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ލޯނު ސް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެ. މިފަދަ ޕްރޮގްރާމަކުން އެކަިނ  201ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

އްލެއް ލިބިގެން ދާނެގޮތަކީ ޙަ އްލެއް ނުހޯދޭނެ. މިކަމަށް ދާއިމީ ޙަ ވަޒީފާނެތް މީހުންގެ މައްސަލައަށް 

ދު ފުޅާކޮށް، ވަޒީފާގެ  އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލެވިގެން. މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ރަނަގޅު ޞާތި ޤް އި

އްލަކީ ނުހެދި ހުރި ރިޒޯޓްތަކާއި، އަލަށް ހަދަން ދޫކޮށްފައި ހުރި ރަށްތައް ތަރައްޤީ ކުރުވޭނެ ޙައެއް 

ޓުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ލޯނު ގޮތްތަކެއް ހޯދުން. މިކަމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ރިޒޯ 

ގާ ނފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ބޭރުގެ ބޭންކުތަކާއި އަދި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންނާ މިހި

  ކުރެވިފަ. މަޝްވަރާތަކެއްއަހަރު ވާނީ ތަފާތު ގިނަ 

  

ވަޒީފާގެ ިގނަ  އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށުމުން،، މި ރަށްތަކުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމައި

ފުރުޞަތުތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އުފެދިގެންދާނެ. މީގެ އިތުރުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް 

ނޑުވެރި ކަމުގެ ދައިރާގައި ހިންގުމަށް  ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ލޯން ދޫކުރުމުންނާއި، މަސްވެރިކަމާއި ދަ

މިކަމުގެ ސަބަބުން ގައުުމގެ  ވަޒީފާތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ. ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުންވެސް އިތުރު 

  އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވެ އަދި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް އިތުރުވާނެ.

  

  ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

ނޑު  އެކު މި އަދަބު ވެރިކަމާއި  ރިހުން ވަރަށްއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަ ޢި ތިޔަ މިއަދު، ، އަޅުގަ

ފިޔަވަޅުތަކަށް ހަޅާ ރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަން މިހުށަޚަ އެދެނީ ސަރުކާރުން އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް އަދި 

މަށް މްދަނީ އިތުރު ކުރު އާ  އިރުއަދި ބަޖެޓް ފާސްކޮށް ދެއްވާދު ކޮށްދެއްވުމަށް. އީ ފުރިހަމައަށް ތާ
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ކުރުމުގައި  ސް ން ބަޖެޓް ފައިނޭ ނޫންނަމަ،ފާސްކޮށް ދެއްވުމަށް.  ޓް ޅާފައިވާ ކަންކަމާއި އެކު ބަޖެ ހަހުށަ 

ނޑުމެންނަށް ޖެހޭނެ. ގިނަގުނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން  މިހާރު  މިހެން މިކަން ދިމާވެއްޖެނަމަ، އަޅުގަ

ނާނެ، އަދި އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކުަރން ންކުޑަކުރުން ނޫން އިތުރު ގޮތެއް ނޯ  ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓް 

  ދްމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރާނެ. ޚި އްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހިއްޖެނަމަ، ރަޖެ

  

  ،އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި 

  

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ހިނގި  2012ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  96ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ތިޔަ  ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ  2014ހިސާބާއި  އާމްދަނީގެ ޚަރަދާއި، ދައުލަތަށް ލިބުނު 

ނޑު  އަދި  ށަހެޅުމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަން.ހު ތްތެރި މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަ   2014ދައުލަތުގެ މިހުށަހެޅި އަޅުގަ

ޅިފައިވާ ހެއިތުރު ކުރުމަށް ހުށަ  މްދަނީ އާ  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ތިޔަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 

   އެދެން.ން ފާސްކޮށްދެއްވު ޅުންތަކާއި އެކު ހެހުށަ 

 

ނޑަށް  2014، ބަޔާން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މި  ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް.  ދެންނެވުމަކީ  އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު  އަޅުގަ

ނާއި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަސަންޙީދު ވަ އްމަދު ޙަ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މު ރައީސުލް ކޮށް ޞަ ޚާއް 

ނޑަށް ދެއްވި އިރުޝާދާއި ލަފާފުޅަށް އިޚްލާ މެމްބަރުން . އަދި ޞް އަޅުގަ ތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން

ކޮށްދެއްވި ބުރަ  އްޒަފުން ވަހީވާގި މު ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި  ވަރަށް ، ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި

   ދަންނަވަން. އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު  ކޮށް،މަސައްކަތް ފާހަގަ 
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 ކުރިއަށް 

އޔިތުންގެ 

ވައި، އެ 

  މީން.

 ޜރީ 

ހަލުވިކަމާއެކު

ޤައުމާ ރްައ 

 ބަރަކާތްލައްވަ

އާ  ށި.ރައްވާ 

 

  ދ 

އންޑް ޓްރެޜަ

ހަ އި ހމަޖެހުމާ

 ން.ށްދެއްވު

ސައްކަތުގައި 

ށ މިންވަރުކުރަ

 .ކާތުހޫ 

ޖިހާދު هللا ބްދު 

 ފިނޭންސް ެއ

ަހ އި މާންކަމާ

ނނަށް ފަހިކޮށް

ޞްތެރި މަސަ

ނޑުމެނަށްޅު ގަ

ވަ ބަރަކާهللا ތ 

     

ބްޢަ 

ސްޓްރަ އޮފް 

 

 މަގުގައި އަމާ

ނޑުމެންއަޅު ގަ

ނކުރާ އިޚްލާޞ

މަތްފުޅުން އަޅު

ވަރަޙުމަތު  މް 

      

މިނިސ

 

، ތަރައްޤީގެ

ހ ވަތަޢާލާ އަ

ު ނ ރައްޔިތުން

ނަވަސް ރަޙުމަ

ސލާމް ޢަލައިކު

ދިވެހިރާއްޖެ، 

ސުބުޙާނަހޫهللا 

ސަރުކާރުންނާ

އެކަލާނގެ ތަނަ

ވައްސަ

ގެ ދުޢާއަކީ

هللاމގެ މަގު 

ބއަށްޓަކައި ސ

ތުގެ ފައިދާ އެ

 

ނޑު އަޅުގަ

ގެންދިއުމު

ލާަބ ހެވާ 

މަސައްކަތު
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