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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއް ޖެ

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތު ގެ ބަޖެޓް ބަޔާން

`
މދާއި ޝުކުރުކުރަން .އަދި އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށް
ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާޔަށް ޙަ ް
ޢކުރަން .މި
ވން އެދި ދު ާ
ނުއްވި ކައު ި
ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނ
ފނަށް ޞަލަވާތާ ސަލާމްލެއް ު
އތުރު ޞާޙިބާ މުޙަންމަދުގެ ާ
ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނު ގެ އާލު އަޞްހާބުން ޝާމިލުކުރަން.

އސް
ޢއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.
ނގެ މަޖިލީހުގެ ި
ީސ ،ރައްޔިތު ް
ރައްޔިތުން ެގ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
ލއިކުމް ވަރަޙުމަތު ﷲ ވަބަރަކާތުހޫ.
އައްސަލާމު ޢަ ަ

މި ދަންނަވާލަނީ  2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ބަޔނ
ާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިޒަތްތެރި މެމްބަރުން
ހޅާ
ހރު ފުރޭ އަހަރު އަޅުގަނޑު މި ހުށަ ަ
ނުތާ  80އަ ަ
ލމާލިއްޔާގެ ނަމުގައި މާލީ އިދާރާއެއް އުފެ ދުނ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވުޒާރަތު ް
ރި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ  60ވަނަ ބަޖެޓް.
 2013ވަނަ އަހަރަށް ަ
ތޔަ ޢިއްޒަތްތެރ
ލފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ި
ނ
ސީ އެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަ ީ
ޤނޫނު އަސާސ
ލިޔެވިފައިވާ ާ
ބރ 1954ގައި  .އެއީ ،ހިޖުރައިން  1374ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެއްވި
ބ
ހިޖުރައިން  1374ވަނަ އަހަރު ،މީލާދީން  20ނޮވެމް ަ
ނ ރު ފިޔާ.
ޓގެ ޖުމްލައަކީ ގ ާތްގަނޑަކަށް ދެމިލިޔަ ް
ބަޖެޓް .އެއަހަރުގެ ބަޖެ ް
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 2013ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ޤައުމުގެ އިޤްޞާދީ އަދި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް
އިސްކަމެއް ދީގެން ،އަދި ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެވިގެން ހެދިފައިވާ
ބަޖެޓެއް.

މިގޮތުން ،ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އިތުރުނުވާނޭ ގޮތަށް  2013ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު

ތައްޔާރުކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައިވާނެ .އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް އާއި

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ޖީޑީޕީގެ

ނިސްބަތުން ދަށްކުރެވި ،ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަޑެއްގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވާނެ .ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް އާއި

ދައުލަތުގެ ދަރަނި މިހާރު ހުރިވަރުން ،މި ބަދަލުތަކަކީ އިޤްތިޞާދީ ދުވެއްޔަށް ހީނަރުކަމެއް

ނާންނާނެ ގޮތެއްގައި ،ރައްޔިތުންނަށްވެސް މިކަމުގެ އަސަރު ވީހާވެސް ކުޑަ ވާނެ ގޮތަކަށް ،ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ،ރޭވިގެން
ގެނެވޭ ބަދަލުތަކެއް.

 2013ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ މި ބަޖެޓު ،މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކުރެވިފައި ވާނީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ
ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް ބިނާކުރުމަށާއި ،އާބާދީ އާއި ތަރައްޤީ
ކުރުމަށް .މީގެ އިތުރުން ތަޢުލީމާއި ސިއްޙީ ދާއިރާއިން

އެއްފަސް ކުރުމަށާއި ،އިޤްޞާދީ

އަދި މާލީ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާ

އިތުރު ކުރިއެރުން ހޯދައި ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޚިދުމަތްތައް

ފުޅާކޮށް ،ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ބަޖެޓުން ދެވިފައިވާނެ .އަދި މި ބަޖެޓުން
ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދީ ،މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރި ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތް ކުރުމަށް
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ވާނީ ރޭވިފައި.

މީގެ އިތުރުން ،ކަރަޕްޝަނާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި.

އަދި ދައުލަތުގެ އޯޑިޓް ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
މިފުރުސަތުގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތާއި ތަޞައްވުރާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލުން މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި
އަޅުގަނޑު ދެކެން .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ،ރާއްޖެ ވަނީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުންތަކެއް ،މި ވޭތުވެދިޔަ
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ދުވަސްތަކުގައި ހޯދާފައި 2012 .ވަނަ އަހަރަކީ

މުޅިދުނިޔެއަށްވެސް އިޤްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި އަހަރެއް.

ޚާއްޞަކޮށް ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ އިޤްތިސާދީ
ކުރަމުންދާ ކަމެއް.

މައްސަލަތަކަކީ އޭގެ އަސަރު އަޅުގަނޑުމެނަށް ނުހަނު ބޮޑަށް

މި ދަތިތައް ހުރި ކަމުގައި ވިއަސް ރާއްޖެ މިވަނީ މި އަހަރުވެސް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުންތަކެއް

ހޯދާފައި.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ދ ދުވެލި  5.5އިންސައްތަ އިން ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް ،މިހާރު އަންދާޒާ
 2012ވަނަ އަހަރު އިޤްތިޞާ ީ
ކުރެވެނީ  3.3އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެކަމަށް 2012 .ވަނަ އަހަރު އިޤްތިޞާދީ ދުވެއްޔަށް އައި މަޑުޖެހުމުގެ
މައިގަނޑު ސަބަބަކީ

ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑަށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްޞާއެއްކުރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް މި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައި ހީނަރުކަން .ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަ އަދަދު އިތުރުވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،

ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ

މުއްދަތު މިދަނީ ދަށްވަމުން.

 2013ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު  4.3އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .ނަމަވެސް ،ކުރިއަށް މި އޮތީ ވެސް
ދަތި ދުވަސްތަކެއް .ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި މަޑުވެގެން ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު ޔޫރަޕްގެ އިޤްތިޞާދަށް ދިމާވެފައިވާ
ދަތިތަކަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވާނެ ކަމެއް .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން ،އެންމެހައި
ރައްޔިތުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ،މި ދަތިތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ،އިޤްތިޞާދު ކޮޅަށް ޖެހުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް
ވަނީ ހޯދަން ޖެހިފައި.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ދެން މިދަންނަވަނީ  2011ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ހިސާބު 2011 .ވަނަ އަހަރު ހިނގި
ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ  12.6ބިލިއަން ރުފިޔާ .އަދި  2011ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަކީ  9.9ބިލިއަން ރުފިޔާ.
 2011ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީ އެ އަހަރު ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ މަދުވުމުން 2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ

2.4

ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ބަޖެޓެއް.

އަޅުގަނޑު ދެން މި ދަންނަވާލަނީ ،ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު  2012ވަނަ އަހަރު ނިމޭ އިރު އޮންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ
ގޮތް.

ސކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  17.1ބިލިއަން ރުފިޔާ.
 2012ވަނަ އަހަރަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާ ް
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 2012ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ  16.5ބިލިއަން ރުފިޔާ.
ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި

ލިބޭނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ

ލަފާކުރެވިފައި ވަނީ  11ބިލިއަން ރުފިޔާ.

2012

 2012ވަނަ އަހަރު ނިމޭ އިރު

 9.4ބިލިއަން ރުފިޔާ.

ނަމަވެސް ،ބަޖެޓް ހުށަހެޅިއިރު

ކރެވޭ ގޮތުން
ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ލަފާ ު

ހުންނާނީ  4.3ބިލިއަން ރުފިޔާގައި .އެއީ ،ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން  12.6އިންސައްތަ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުގައިވާ ޑެފިސިޓަށްވުރެ މިހާރު ދައްކާ ޑެފިސިޓް  1.2ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ.
ސަބަބަކީ އަންދާޒާ ކުރިވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ނުލިބުން؛ ޚާއްޞަކޮށް އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި
ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި ވަރަށްވުރެ މިހާރު ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްވުން.

އަދި ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ވަރަށްވުރެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުން ،މިގޮތުން ،ސަބްސިޑީސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ އާއި ދައުލަތުގެ
ޙިއްޞާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކަށް ކުރަން ޖެހުނު ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއި އަދި  2011ވަނަ އަހަރު ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތަކަށް 2012
ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުން.

ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ފައިނޭސް ކުރަމުން މިދަނީ އެކިއެކި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބޭރުން ލިބޭ ލޯން އާއި ހިލޭ އެހީއިންނާއި ،ބަޖެޓް
ސަޕޯރޓުގެ ގޮތުގައި ހޯދާ ލޯނުންނާއި އަދި ޓްރެޜަރީ ބިލާއި ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ އިން.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން
ދެން އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ  2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަދި ބަޖެޓާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 2013 .ވަނަ
އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މުޅި ޖުމްލަ އަދަދަކީ 16,972,718,211ރ )ސޯޅަ ބިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ
ދެމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އަށާރަ ހާސް ދުއިސައްތަ އެގާރަ ރުފިޔާ(.

 2013ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަކީ  12.9ބިލިއަން ރުފިޔާ .މީގެ ތެރެއިން 1.8
ފއިވާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ.
ބިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ އާމްދަނީ އިތުރުކުމަށް މިހާރު ހުށަހެޅި ަ
ބަޖެޓް ޑެފިސިޓްގެ ގޮތުގައި  2013ވަނަ އަހަރު

ނިމޭއިރު 2.3

ބިލިއަން ރުފިޔާ އޮންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

 2012ވަނަ އަހަރަށް މިހާރު ލަފާކުރެވޭ ޑެފިސިޓް އަށްވުރެ  2ބިލިޔަން ރުފިޔާ ކުޑަ ޢަދަދެއް.
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އަދި
މިއީ،

މި ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބަޖެޓު ސަޕޯރޓުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  950މިލިއަން
ރުފިޔާއިންނާއި ،ޓްރެޜަރީ ބިލާއި ބޮންޑް ވިއްކައިގެން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  1.3ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ  9.1ބިލިއަން
ރުފިޔާ އާއި،

ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ  3.8ބިލިއަން ރުފިޔާ.

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް

ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އަށް ބަލާއިރު ބޮޑު ބައެއް ޙިއްޞާކުރަނީ ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީ .އިންނާއި ،ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ނަގާ
ޓެކްހުންނާއި ،އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ އާއި ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކުހުން.

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ  3ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް
ޙިއްސާކުރަނީ ރިސޯޓުތަކުން ލިބޭ ކުއްޔާއި ،ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުންނާއި އެމް.އެމް.އޭ .އިން ލިބޭ ފައިދާއިން.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ  70.7އިންސައްތަ ޚަރަދު ވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވާނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ
ގޮތުގައި.

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލަށް ބަލާއިރު ،އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް

އެއްގޮތަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ޙިއްޞާކުރަނީ ،މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު.

މިއީ ،ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް

ޚަރަދުގެ  48އިންސައްތަ.

 2012ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު އިތުރުވާނެ.

ތ
މިހެން ދިމާވާ ސަބަބަކީ ހެލް ް

ކޯރޕަރޭޝަންތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން އަލުން ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި އޭވިއޭޝަން
ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކުރިޓީގެ

އ
ދަށަށް ބަދަލު ކޮށްފަ ި

ވާތީ.

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ދެން އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ޙިއްޞާކުރަނީ ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ އާއި އިޝްތިރާކު އަދި
ސަބްސިޑީޒް .އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު ،ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު.
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ދެން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ  2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު އިޖުތިމާޢީ އަދި
އިޤްތިޞާދީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް  2.5ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ.
ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި،

މީގެ

ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމާއި،

ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި ،ކިޔެވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހޯދުމާއި ،ސްކޫލްތަކުގައި އިތުރު ކްލާސް
ތތައް ޤާއިމް ކުރުން ހިމަނާފައިވާނެ.
ރޫމްތައް ބިނާކުރުމާއި އަދި އަސާސީ ވަޞީލަ ް

 2013ވަނަ އަހަރަށް މި ހުށަހަޅާ ބަޖެޓުގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުން.
މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖުޑީޝަރީ ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ،ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާ މީހުން ބައިތިއްބާނެ ތަންތަން ހެދުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ
ސަލާމަތްކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ،މި ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން.

މި ކަންތައްތަކަށް

ބަޖެޓުގައި  1.7ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ.

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ދާއިރާ މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ،ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،

ހީނަރު

ވެފައިވާ

އަސާސީ

ޞިއްޙީ

ރަނގަޅުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވިފައި ވާނެ.

ޚިދުމަތްތަކާއި

ޞިއްޙީ

ފަރުވާދޭ

ތަންތަނުގެ

ފެންވަރު

ހަމަ އެއާއިއެކު ،ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހަމައެކަނި

ހތަދޫ ރީޖަނަލް
މާލޭގައި ދިނުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ،ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ި
ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2013ވަނަ އަހަރު ފެށޭނެ.

ބަޖެޓުގައި ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް

 2013ވަނަ އަހަރު  1.5ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ކއުރިޓީ އާއި ވެލްފެއަރ އަށް ބަޖެޓްގައި  2ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ނޭޝަނަލް
ސޯޝަލް ސެ ި
ށ
ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށާއި ،ކަރަންޓުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަ ް
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ދެވޭ ޢިނާޔަތާއި ،ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމާއި ،ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ހިލޭ ދޫކުރުމަށާއި ،ބޯފެނުގެ އަގު ބޮޑުވިޔަނުދީ
ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ،ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދެވޭ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ޚަރަދު.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
 2013ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ މި ބަޖެޓުގައި ،ސީދާ ،އަތޮޅުތަކުގެ ޚަރަދަށް  5.5ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ.

މީގެ

ށ
އިތުރުންވެސް ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ،އަތޮޅުތަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިއަ ް
ގެންދިއުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ވާނެ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ (.އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަނޑު ތިން
ކަމަކަށް ބެލެވިފައިވޭ .އެގޮތުން ،އާބާދީ އާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމާއި ،ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރާ ދައުލަތުގެ
މޝްރޫޢުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިސްކަންދިނުމާއި ،ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙަތު އަދި އިޖްތިމާޢީ
އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމްކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެވިފައިވޭ.

މިގޮތުން ،އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރަށުގައި އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ގެދޮރާއި ބަނދަރު އަދި މަގާއި ކަރަންޓްފަދަ ވަޞީލަތްތައް
ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ،ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކުދި އާބާދީތަކަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން ހިމެނޭ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގެ މުޅި ޖުމްލަ ކަމުގައިވާ  16.9ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭގައި  2013ވަނަ އަހަރުގެ
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަށް  3.1ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅިފައިވާނެ .މިއީ ،މުޅި ބަޖެޓްގެ  18އިންސައްތަ.
ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އާންމު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނީ  1.5ބިލިއަން ރުފިޔާ.

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ.ގެ
ބާކީ ހަމަޖެއްސުމަށް

ގ
ހުށަހަޅާފައި ވާނީ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނުގެ  21މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  1.2ބިލިއަން ރުފިޔާ ެ
އިތުރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  347.6މިލިއަން ރުފިޔާ އިން.

އސް.އައި.ޕީ .ބަޖެޓުގައި ،އަތޮޅުތަކަށް ،ގާތްގަނޑަކަށް  2.7ބިލިއަން ރުފިޔާގެ
 2013ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕީެ .
މަޝްރޫޢު ހިމެނިފައިވާނެ.
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 2013ވަނަ އަހަރުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ.ގެ މައިގަނޑު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބޯހިޔާ ވަހިކަމަށް  935މިލިޔަން
ރުފިޔާ ،ބަނދަރާއި ،ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް  922މިލިޔަން ރުފިޔާ.

ތަޢުލީމާއި،

ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް  321މިލިޔަން ރުފިޔާ .މީގެތެރޭގައި 14 ،ރަށެއްގެ ބަނދަރުހެދުމާއި މަރާމާތުކުރުން އަދި  11ރަށެއްގެ
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމާއި 3 ،ރަށެއްގެ ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމާއި 8 ،ރަށެއްގައި  1500ހައުސިންގ ޔުނިޓް
މއި 21 ،އައު މިސްކިތް އަތޮޅުތެރޭގައި ބިނާކުރުމުގެ ޚަރަދު
ދ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އެޅު ާ
ތަރައްގީކުރުމާއި ،ސ .ހިތަ ޫ
ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާނެ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ޢ
ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގޮރާމުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ އިގްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާ ީ
ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު
ފުޅާކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ދިމާވެފައިހުރި ގޮންޖެހުންތަކާމެދެ ސަރުކާރުން އަޅަން ޤަސްދުކުރާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް
ދަންނަވާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން.

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން އަންދާޒާކުރާ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް ހިސާބުތަކަށް ބުރަވެ 2013 ،ވަނަ އަހަރަށް
އަންދާޒާކުރާ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސްގެ ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި  2012އާއި
އަޅާބަލާއިރު  15އިންސައްތަ މައްޗަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .ޖީ.ޑީ.ޕީ.ގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި
 2012ވަނަ އަހަރު ހުރި  27އިންސައްތަ އިން  2013ވަނަ އަހަރު  28އިންސައްތަ އަށް މަތިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައި މިވާ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސްގެ މައްސަލައަކީ،

ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ވަރަށް ބޮޑެތި

މަސައްކަތްތަކެއް އެކުއެކީގައި ކުރެވިގެން މެނުވީ ހައްލުކުރެވެން އޮތް ކަމެއްނޫން.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދައުލަތުގެ

މއި ،ރުފިޔާ ދައުރުވާ މިންވަރު އިތުރުވެ ،ޤައުމަށް ވަންނަ ބޭރުފައިސާއަށްވުރެ
ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެ ،ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓު ބޮޑުވު ާ
ބޭރަށް ދާ މިންވަރު އިތުރުވެ ،ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާރކެޓަށް މިވަނީ ވަރަށް ބާރުބޮޑުވެފައި.
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މިއާއިއެކު ،ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާރކެޓްގައި އިމްބެލެންސެއް އުފެދި ޑޮލަރުގެ ކަޅުބާޒާރެއް ވަނީ އުފެދިފައި 2011 .ވަނަ
އަހަރު އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކުވެސް މި މައްސަލައަށް ޙައްލެއް އައިސްފައެއް ނުވޭ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ރާއްޖޭގެ މާލީ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މި ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން.
ކުޑަކޮށް ،އާމްދަނީ އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ފާހަގަކޮށް ،މި ބަޖެޓާއިއެކު ހުށަހެޅިފައިވާނެ.

މިގޮތުން ،ޚަރަދުތައް

އަދި މީގެ އިތުރަށް ބެލެންސް

އޮފް ޕޭމަންޓްސް ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯރޓް އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތާއި ،ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ
ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުން މިދަނީ ހިންގަމުން .އަދި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް
ކުރިއެރުވުމަށްވެސް މިދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ވަޒީފާނެތް މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ މިއަދު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު
މައްސަލައެއް .މިކަމުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއްކޮށް ،ބޮޑެތި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކެއް
ދަނީ ކުރިމަތިވަމުން .ކަން މިހެން ހުރުމާއިއެކު ،ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް ކުރުމަށާއި ،އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް
ތަރައްޤީކުރުމަށް ގިނަގުނަ

މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރަންޖެހިފައި .ޚާއްޞަކޮށް ސްކޫލް ނިންމާފައި ކޮންމެ އަހަރަކު ނިކުންނަ

ކުދިންނަށް ވަޒީފާ އާއި ތަޢުލީމާއި ހުނަރުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން ވަނީ ޖެހިފައި.

މި ކަންކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން

 1,000ކުދިންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  2013ވަނަ އަހަރު

ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި .މީގެ އިތުރުން ނުހެދި ހުރި ރިޒޯޓްތަކާއި ،އަލަށް ހަދަން ދޫކޮށްފައި ހުރި ރަށްތައް ތަރައްޤީ
ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ރިޒޯޓުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ލޯނު ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ބޭރުގެ ބޭންކުތަކާއި
ވާހަކަ ދެކެވި މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީކުރެވިފައި.

މިކަމުގެ އެދެވޭ ނަތީޖާ މިފެށޭ އަހަރުތެރޭގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފެންނާނެ .މި ރަށްތަކުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް
ނިންމައި ،އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށުމުން ،ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އުފެދިގެންދާނެ .މީގެ
އިތުރުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރަން މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ލޯން ދޫކުރުމުންވެސް އިތުރު ވަޒީފާތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ.
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
މ
ި
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން  2013ވަނަ އަހަރު އަލަށް ހިންގަން ފަށާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއިއެކު
ދާއިރާތަކުންވެސް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކެއް އުފެދިގެން ދާނެ.

ހަމަ އެއާއިއެކު ،ރާއްޖޭގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  2013ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ތަފާތު ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
ހިންގުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި .މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ.

ދައުލަތުގެ މިހާރު މި އޮތް "ޕަބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑެލް" އަކީ ރާއްޖެ ކަހަލަ ކުޑަ ގައުމަކަށް ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު ނިޒާމެއް.
 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި މުއައްޒަފުންނަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ.

ކަން

މިހެން ހުރުމާއިއެކު ،މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރަންޖެހިފައި.

ވ
މިކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ނޭޝަނަލް ޕޭ ރިވިއު ބޯރޑެއް ޤާއިމްކުރެވި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާ ާ
ކުންފުނިތަކުގައި ހުރި މުސާރައިގެ ތަފާތުތައް ދެނެގަތުމަށް ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށިފައި .މިކަމަށް ޢަމަލީ ސިފަ
ގެނައުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ތިޔަ ޢިއްއިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންގެ އަރިހުން
އެދެން.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން .މިހާރުވެސް ،ސަރުކާރުން
ޅކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން .މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ އަލީގައި ރާއްޖޭގައި އިތުރަށް
ދަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފު ާ
ތަރައްގީ ކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެ .މިގޮތުން އޯފް ޝޯ ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި
ތައާރަފްކުރުމަށްޓަކައި މިދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަކީ  2013ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީގެން
ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމެއް.
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 2008ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޢަދަދަކީ .21

 2012ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު 2

ކުންފުންޏާއިއެކު  31އޮކްޓޯބަރ  2012އާއި ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަދަދު ވަނީ  69އަކަށް
އިތުރުވެފައި.

ނވާ
ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ،ފައިދާނުވާ ކުންފުނިތަކާއި ،އެ ކުންފުނިތައް އުފެދުނު މަޤްޞަދު ޙާސިލް ު
 22ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި.
 47އަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ.

މި މަސައްކަތްކޮށް ނިމުމުން މިހާރު ހުރި ކުންފުނިތަކުގެ ޢަދަދު

ކ
މީގެ އިތުރުން ،ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ،އެ ކުންފުނިތަކަ ީ

ފައިދާ ލިބޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި

އަންނަ އަހަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި .މިގޮތުން،

ކުންފުނިތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށާއި ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ދިރާސާކޮށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްވެސް ރޭވިފައިވޭ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ދައުލަތުގެ ދަރަނި އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް މެދުވެރިވެފައިވާ ބޮޑު ގޮން ޖެހުމެއް .މިހާރު ލަފާކުރާގޮތުން،
 2013ވަނަ އަހަރު ބޭރުގެ ދަރަނީގެ ޖުމްލަ  15.1ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ .އަދި އެތެރޭގެ ދަރަނި

ރ
 2013ވަނަ އަހަ ު

 16.2ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ .ވީމާ 2013 ،ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި  31.3ބިލިއަން ރުފިޔާ
އަށް އިތުރުވާނެ .އެހެންކަމުން ،ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނީގެ މިންވަރު  2013ވަނަ
އަހަރު  82އިންސައްތަ އަށް އަރާނެ.

 2008ނިމުނުއިރު ދަރަނި ހުރީ ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން  42އިންސައްތައިގައި.

އެހެންކަމުން ،ވޭތުވެދިޔަ

 4އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަރަނި ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ވަނީ ދެ ގުނައަށް ބޮޑުވެފައި.

މިހާރު ދަރަނިތައް އިތުރުވާ ރޭޓުން އިތުރުވަމުންދާނަމަ ދާދި އަވަހަށް ރާއްޖެއަކީ ،ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑުން ވަރަށް ބޮޑަށް
ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ގައުމަކަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެ .މިހެން ވެއްޖެނަމަ ،ކުރިމަގުއި ރާއްޖެއަށް ލޯނު އެހީ ހޯދުން
އުނދަގޫވެގެންދާނެ.

އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން  2011ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އުނިކުރުމުން،

ރާއްޖެ ވަނީ މެދު ފަންތީގެ ޤައުމަކަށް ވެފައި.
ބޮޑަށް މަދުވެފައި.

ވުމާއިއެކު ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިން ލިބެމުން ދިޔަ އެހީތައް ވަނީ ވަރަށް

މިހެން ކަންތައްތައް ދިމާވުމުން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅު

ޖެއްސުމަށް.
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ދެން މިދަންނަވަނީ  2013ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަޅަން ޤަޞްދުކުރާ ފިޔަވަޅުތައް:


ސަބްސިޑީތައް ދިނުމުގެ ނިޒާމު ދިރާސާކޮށް ޓާގެޓްކުރުން.



ތކަށާއި ،އަލަށް އުފައްދާ މަޤާމްތަކަށް މީހުން ވީވަރަކުން ނުނަގައިވޭތޯ
 2013ވަނަ އަހަރު މިހާރު ހުރި ހުސް މަޤާމް ަ
ބެލުން.



މިހާރަށްވުރެ ދެމެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް އާސަންދަ ބައްޓަންކުރުން.

އަދި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ

އިންޝުއަރެންސުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް ބައްޓަންކުރުން.


ކައުންސިލްތަކާއި ކޮމިޝަންތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ބޯރޑްތަކުގައި ތިބޭ ދާއިމީ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރުން.



އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި އޮފީސްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ޚަރަދުތައް ކުޑަ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް
ހޯދުން.



ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ،ސަރުކާރުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ
މަދުކުރުން.



ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ވީވަރަކުން މަދުކުރުން.



ޑަބަލް ޕެންޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
 2103ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މިދަންނަވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން؛


އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއަށް ބަދަލުގެނައުން،



 2013ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ ރޭޓް  15އިންސައްތަ އަށް ބަދަލު ކުރުން،



މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ .ނެގުން،



ތެލުން ޖީއެސްޓީ ނެގުން،



އެއަރޕޯޓުން ފުރާ ބޭރުމީހުންގެ އަތުން ނަގާ ފީ ،މިހާރު ނަގާ  18.5ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި  30ޑޮލަރަށް ބޮޑުކުރުން،



ބެޑް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނަގާ  8ޑޮލަރު  2013ނިމުމުންވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން،



އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުން.
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ އާމްދަނީ ލިބިގެންދާނީ ދެންނެވުނު އިސްލާހުތަކާއި ޤާނޫނުތައް ފާސްކޮށްދެއްވުމުން.

މީގެ އިތުރުން ،ޓެކްހާ ނުބެހޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވިދާނެ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައްވެސް މިއަންނަ އަހަރު ތެރޭގައި އެޅުމަށް ވަނީ
ޤަސްދު ކުރެވިފައި.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން
އަޅުގަނޑު ،މިއަދު ،ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވަރަށް އަދަބު ވެރިކަމާއިއެކު މި އެދެނީ ސަރުކާރުން
ޅތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް.
ވ ު
އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް އަދި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަން މިހުށަހަޅާ ފިޔަ ަ

މި

ކަމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މިކަމުގެ ހިތި ނަތީޖާ މުޅި ގައުމަށްވެސް ފޯރާނެ ކަމެއް.

އަދި މި ކަމުގައި ސިޔާސީގޮތުން ހުރި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އެއްކިބާ ކުރައްވައި ،ގައުމީ މަސްލަޙަތު ކުރިއަށް
ނެރުއްވައިދެއްވުމަށް.

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެއްޗަކަށްވުރެ ޚަރަދު

ބޮޑުކޮށްގެން ތާއަބަދު މިހެން ނޫޅެވޭނެކަން .އަދި މިއެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އޭގެ އަސަރު
ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ފޯރާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.

އެކަމަކުވެސް ،މިއަދު މިކަން ކުރަން

ނުފަށައިފިނަމަ ،ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން މާ ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ޤާނޫނު އަސާސީގެ  96ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  2011ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ހިނގި ޚަރަދާއި ،ދައުލަތަށް
ފ
ލިބުނު އާމްދަނީގެ ހިސާބާއި  2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ އު ާ
ލިބިގަންނަން.

އަދި އަޅުގަނޑު މިހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން

ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދެން.

މި ބަޔާން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން 2013 ،ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަޅުގަނޑަށް އެހީތެރިވެދެއްވި
ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް .ޚާއްޞަކޮށް  2013ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް
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ތައްޔާރުކު ު
ށ
ސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހަސަން އަޅުގަަނޑަށް ދެއްވި އިރުޝާދާއި ލަފާފުޅަ ް
ރމުގައި ރައީ ު
ެރކަމާއެކު ޝު ކުރުދަންނަވަން.
އިޚްލާޞްތރި

މީގެ އިތުރުން ،ވަޒީރުން ގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި،

ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއ ،ި،ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ

ނ ދެއްވި މަޝްވަރާ
ވސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ް
ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނާއި މޯ ލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން އަދި މޯލްޑި ް
ޅތަކަށްވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން .އަދި ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި،
ލފު ު
އާއި ޚިޔާ ު

ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި

ނލް
ިސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ ންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަ ަ
މުއްޒަފުންނަށް އަދި ޚާ ްއޞަކޮށް މިނސް
ޒަފުންނަށް އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ޕްލޭނިންގގެ ހީވާގި މުއައްޒ

ލ
ނހޫ ވަތަޢާ ާ
ކ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަގު ﷲ ސުބުޙާ ަ
ވކަމާއެ ު
ދިވެހިރާއްޖެ ،ތަރައްޤީގެ މަގުގައި އަމާންކަމާ ހަމަޖެހުމާ ހަލު ި
މންނަށް ފަހިކޮ ށްދެއްވާށި!
އަޅުގަނޑު ެ
މަސައްކަތުގައި

ބަރަކާތް ލައްވައި،

ޤައުމާ ރައްޔިތުންގެ ހެވާ ލާ ަބއަށްޓަކައި ސަރުކާރުންނާ ރައްޔިތުންކުރާ އިޚްލާޞްތެރި
އެ

މަސައްކަތުގެ

ފައިދާ

އެ ކަލާނގެ

ތަނަވަސް

ރަޙުމަތްފުޅުން

ގަނޑުމެނަށް
އަޅު ަ

ން.
މިންވަރުކުރައްވާށި! އާމީ ް

ތﷲ ވަ ބަރަކާތުހޫ.
ލއިކުމް ވަރަޙުމަ ު
ވައްސަލާމް ޢަ ަ
 13މުހައްރަމް 14334
 27ނޮވެމްބަރ 20113

އަބްދު ﷲ ޖިހާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
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