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 އަދި .ކުރަންއި ޝުކުރުމްދާޙަލާޔަށް ޢާނަހޫ ވަތަޙާސުބުهللا ލަމްތަކުގެވެރި މާތްޢާ

އިތުރު ސާހިބާ  އުފޮނުއްވި ކަމަތެއްކަމުގައި ޙް ރަމީސްތަކުންނަށްއެންމެހައި 

ލަވާތާ ޞަހާބުންނަށް އަޞް ގެ އާުލފާނުލޭގެންމަދުގެފާނަށާއި އެކަޙަމު

 .ކުރަންޢާސަލާމްލެއްވުން އެދި ުދ

 

 ގެހުމަޖްލީ ގެރައްޔިތުން، ޒަތްތެރި ރައީސްއްގެ ޢިހުލީމަޖިގެ ރައްޔިތުން

 .ބަރަކާތުހޫ ވަ هللاއައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު ،އްޒަތްތެރި މެމްބަރުންޢި
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ނޑު ށް  ވަނަ އަހަރ2007ަ އާދެ، . ތިލަފަތްހަމަ ބަޖެޓެއްހުށަހަޅާ މިބަޖެޓަކީ އަޅުގަ

މްދަނީއަށް ވުރެން ޚަރަދު އިތުރުނުވާނެ ގޮތަށް އާދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ 

ންމު ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން ހިފަރުމާކުރެވިފައިވާ، ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މު

މްަދނީ ހޯދޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކަށްވެސް އާއަދި . ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓެއްތައްޔާރު

 . ވިސްނައިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓެއް

 

ތުތައް އިތުރުވެ، ޤައުމުގެ އާންމު ޞަމިބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ފުރު

މިއްަލ އަދި ިއޤްތިޞާދުގައި އަ. ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުވެގެން ދާނެ

 . ފަރާތްތަކުގެ ދައުރުވެސް ފުޅާކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެ

 

ނޑު ގޮތެއްގައި 2007 ނޑު މިހުށަހަޅާ ބަޖެޓު، މައިގަ  ވަނަ އަހަރަށް އަޅުގަ

އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ިޚދުމަތްތައް މިހާރަށް ވުރެ ފެންވަރު 

ތުރު ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، އި

ސަރުކާރުގެ ހިންގުން މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި،  ތަޢާރަފުކޮށްދިނުމަށާއި،

ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތައް ކުރިއަރުވައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ މުއައްސަސާތައް 

ޤާއިމްކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް 

 . ރީވުން އިތުރުކުރުމުގެ މައްޗަށްސަރުކާރު ޖަވާބުދާ
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މިކަންތައްތަކަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މަޢުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް 

ޤައުމާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ މިއަހަރު ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައިވެސް 

އަދި މިބަޖެޓު އެކުލަވާލެވިފައި މިވީަނ . ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް

ޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާޙީ އެޖެންޑާގެ މަގުޗާޓުގައިވާ ރައީސުލް

 .ކަންތައްތައް ހަލުއިކަމާއިއެކު ނިންމަމުން ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ގޮތަށް

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރެވުނީ 2005ވާނޭ ފަދައިން، އެނގިވަޑައިގަންނަ

  ބަޖެޓުއެއަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ،  ނަމަވެސް.ތިލަފަތްހަމަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި

ނޑު ސަބަބަކީ މީ. ޑެފިސިޓްވެގެން ހަރުގެ ޑިސެމްބަރު  ވަނަ އ2004ަގެ މައިގަ

މަހު ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް 

 ކުރަންއާރާސްތުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ވަރަށް ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް 

 ޢީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާގެސަރުކާރު އަދި .ންޖެހު

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ، ކުރިއެރުވުމަށާއިގޮތުން ރާއްޖެ 

 .  ޚަރަދުގެ ސަބަބުންކުރިފުޅާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް 

 

އި، އަދި މުްސތަޤުބަލުގައި  ބަލަމިހާރުެގ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށްނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ 

ބަނދަރަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި އިޤްތިޞާދު ހީނަރުވިޔަ ނުދީ، އަމާން އޮމާން 

 ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ުއސޫލެއްލަތުގެ އުދަ
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ނޑުމެން ގެންގުޅެން އެބަ ރާއްޖެއަށް ލަފާ ދެއްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މިއީ. ޖެހޭއަޅުގަ

ރާތައް ކަމުގައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި، ވާރލްޑް މާލީ އިދާ

  ފަދަ މާލީ އިދާރާތަކުންވެސްބޭންކާއި އަދި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކު

 . ދެއްވާފައިވާ ގޮތްވެސްމެލަފާ

 

 .  މެމްބަރުންޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،

 

 މެދު އެއްޗެްއ ލާތު އޮތްގޮތާއިޙާމިފުރުޞަތުގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި މާލީ 

ނޑު ދެކެންހިދަންނަވާލުމަކީ ވަރަށްވެސް މު  2004. ންމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ

 ވަނަ 2005  ސުނާމީ ކާރިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުންގެވަނަ އަހަރު

ދާއިރާތަކަށް އައިސްފައިވާ ހެން އެފަތުރުވެރިކަމަށާއި އިޤްތިޞާދީ  އަހަރު

 ވަަނ އަހަރު އިޤްތިޞާދީ އުފެއްުދންތެރިކަން 2005ސަބަބުން ގެ ހީނަރުކަމު

ކަމަށް ނުވާ ދަރަޖައަކަށް ދަށަށް ދިޔަތަޖުރިބާކުރެވިފައި އަހަރު 30ވޭތުވެދިޔަ 

ހަމައެކަނި މަޑުޖެހުނީކީ  ވަނަ އަހަރު އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި 2005. ފާހަގަކޮށްލަން

ނަމަވެސް އަމިއްލަ . ދިޔައީއަށް ދަށަށް  އިންސައްތ4.5ަނެގެޓިވް . ނޫން

 އަދި ، އެހެނިހެން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ،ތަކާއިފަރާތްތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ

. ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން މިޙާލަތު މިހާރުވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައި

 ވަނަ 2006މިހިނގާ އިޤްތިޞާދުގެ ކުރިއެރުން ރަނގަޅުވެ، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 
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  އިންސައްތ12ަ ވަނަ އަހަރު 2007 އިންސައްތަ އަދި 18އަހަރު 

 . އިތުރުވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

 

ިދޔަ  އިންސައްތަ އަށް މައްޗަށް 6.5 ވަނަ އަހަރު 2005 އިންފްލޭޝަންރާއްޖޭގެ 

އިންފްލޭޝަން މިހާރު ވަނީ  ވަނަ އަހަރު 2006ނަމަވެސް، މިހިނގާ 

 . އްޓިފައިގައި ހިފެހެއި އިންސައްތ3ަ ،ކޮންޓްރޯލްކުރެވި

 

 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް 1.67 އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށް 2006ސަރުކާރު ބަޖެޓު ދަރަނި 

 4.7 މިލިއަން ޑޮލަރު، އެއީ 370 ގައި 2006އަިދ ބޭރުގެ ދަރަނި .  އަރާފައިވޭ

އާއި އަޅާބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް . ޕީ.ޑީ.ޖީ.  އަށް ައރާފައިވޭބިލިއަން ރުފިޔާ

މިހާރަށް . ށް ވުރެ ދަށަށް ދަރަނި ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އިންސައްތައ45ަ

 . އިންސައްތ50.2ަބަލާކަމަށްވާނަމަ އެއީ 

 

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ހަމަޖެއްުސމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ފައިސާ ނަގަމުން 

 .ގެ ވޭޒް އެންޑް މީންސް އެކައުންޓުން.އޭ.އެމް.އައީ އެމް

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ  އިން ފެށިގެނ2006ް ސެޕްޓެމްބަރ 1

ޓްރެޜަރީއިން، ޓްރެޜަރީ ބިލް ތަޢާރަފްކުރުމާއި ގުޅިގެން، ބޭންކްތަުކްނ 
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 އަށް 25% އިން 30%ގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މިނިމަމް ރިޒާވް .އޭ.އެމް.އެމް

ނޑަކަށް . ކުރެވުނުށްދަ މިގޮތަށް .  މިލިއަން ރުފިޔ358ާއެއީ ގާތްގަ

ގެ ލައިބިލިޓީޒް ކުޑަވެ، އަދި ބޭންކްތަކުން ލޯނު .އޭ.އެމް.ހަމަޖެއްސުމުން، އެމް

ދޫކުރުމަށް ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަން  އިތުރަށް ލިބި، މީގެ ސަބަބުން ބޭންކް 

 . އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް މައްޗަށް ނުގޮސް ހިފެހެއްޓުނުކަން ފާހަގަކުރެވޭ

 

 2004ން ބައެއް ޙިއްސާކުރާ ފަތުރުވެރިކަ  އެންމެ ބޮޑުގެދުޞާރާއްޖޭގެ އިޤްތި

 ޒަމާނަކު ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ނުވާ ވަރަށް، މިއިން ގައި 2005 އަޅާބަލާއިރު އާއި

ގެ ހެޮޔ هللاމަވެސް، އެހެން ނަ. އިން ދަށަށް ދިޔަސައްތަ އިނ33ް! އާދެ

 ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތްަނ  ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަނ2006ްރަޙުމަތްފުޅާއި އެކު 

 45 އާއި އަޅާ ބަލާއިރު 2005 އަންދާޒާކުރެވޭ ގޮތުގައި. ރަނގަޅުވެފައި

 . ވެގެން ދާނެއިންސައްތަ އިތުރު

 

  އައިސްފަިއފަތުރުވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ވަނަ އަހަރު 2005

އެއާިއ .  އިންސައްތަ ކުރިއަރާފައިވ17ޭއަހަރު މަސްވެރިކަން އެ، ވީނަމަވެސް

 ސަބަބުން މިދާއިރާގެ  މަސްވެރިކަން ދަށަށް ދިއުމުގެ ވަނަ އަހަރ2006ުފަށް، ޚިލާ

ނޑަކަށް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  ންއުފެއްދުންތެރިކަ  . ސައްތަ އިނ4ްގާތްގަ
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މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނިތަކާއި މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

 2007ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަލައި، މިހާރު މިސިނާޢަތަށް ފަރާތްތަކުން 

ހަރު މިސިނާޢަތުގެ އުފެްއދުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑުތަން ވަނަ އަ

ނޑު ދެކެން އެއީ، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ގިނަ މަސް . އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަ

ކުރެވޭނޭ ކެރިއަރ  ޓަނުގެ މަސް ރައްކ6000ާބޯޓުފަހަރު ހޯދިފައިވުމާއި، 

 ބޯޓު 7 ކުރާ ޓަނުގެ މަސް ފިނ3000ި ، ޚިދުމަތް ލިބެންފެށުމާއިގެސްވެސެލް

  މަސް، ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅ2007ުއަދި . ހޯދިފައިވުމުންއަލަށް ރާއްޖެއަށް 

' ފުލް ފްލެޖްޑް' ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިފާ ،ރައްކާކޮށްށް، ފިނިކޮ

އަމިއްލަ މީގެ އިތުރުން، . ހުޅުވޭނެ  ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައިދެ ފެކްޓަރީ

 ފައިބަރު ދޯނި 50 މަދުވެގެން ،ޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައިރާއްފަރާތްތަކުން، 

 ގެ މެެދއްހާ ހިސާބުގައި 2007މިދޯނި ފަހަރުވެސް .  އެބަދޭބަންނަމުން

މީގެ އިތުރުްނ، . މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

. ގުފަހިކޮށްދީފައިވާނެގައި މަ މިބަޖެޓުކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށްމަސްވެރިކަން 

މިދެންނެވި ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގަިނ ބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ 

 .  މްދަނީ ލިބޭނެ މަގު ފުޅާވެގެންދާނެއާތު ހުޅުވި، ޞަފުރު

 

ދްެނ ދުގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރު، ފަތުރުވެރިކަން ފިޔަވައި، ޞާއިޤްތި

ކަން މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރި.  ދާއިރާއުމްރާނީރާއަކީ ދާއި ކުރިއަރާފައިވާއެންމެ 
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 39 ވަނަ އަހަރު 2007އިން، އަދި  އިންސައްތ33ަ ވަނަ އަހަރު 2006

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން މިއީ . އަރާނޭކަމުގައި ލަފާކުރެވޭކުރިއިންސައްތައިން 

 ދި މިއަހަރުވޭ މަސައްކަތާއި، އަސްތުކުރުމަށް ކުރެލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް އާރާ

 . ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ތައްޓު ރިސޯދޫކުރެވުނު އަލަށް

 

މަހުގެ  ގެ އޮކްޓޯބަރވަނަ އަހަރު 2006ން ރުވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަ 2005

ނިޔަލަށް ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސްގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި އެކައުންޓްގެ 

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރެވުނު  އްދަތުގެ ތެރޭގައިމިމު. ދަރަނި ވަނީ އިތުރުވެފައި

. މައްޗަށްގޮސްފައިވޭއިން  އިންސައްތ29ަ މުދަލަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު

 މީގެ. ލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރެވިފައިވޭމި 685އިމްޕޯޓްކުރެވުނު މުދަލަށް 

ނޑަކަށް  ފައިާވ  އިންސައްތައަކީ ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގަތުމަށް ކުރެވ25ިގާތްގަ

އެކްސްޕޯޓްކުރެވުނު މުދަލަށް ލިބުނު އާމްދަނީވެސް  މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި .ޚަރަދު

ނަމަވެސް   އެކައުންޓް ދަރަނިވީރިވިޔަފާ.  އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވ37ޭ

 ސަބަބުން ޖުމުލަ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސްޚިދުމަތުގެ އެކައުންޓުގެ އަރަނީގެ 

  ވަނަ އަހުަރ 2005ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، . ހިވެފައިވަނީ ފަމިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 މިލިއްަނ 198ރާއްޖޭގެ ރިޒާރވްގެ ގޮތުގައި ހުރި ނިމުނު އިރު އޮކްޓޯބަރ މަސް 

 މިލިއަން 245 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް  2006ޑޮލަރު 
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 ބޭރު ބޭނުންވާ މަސްދުވަހުގެ އިމްޕޯރޓަށް 3.2 މިއީ .އިތުރުވެފައިވޭޑޮލަރަށް 

  .ފައިސާ

 

 .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން

 

ނޑު މިހުށަހަޅަނީ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ  ގައިާވ ) 1( ވަނަ މާއްދާގެ 78ދެން އަޅުގަ

 ލިބުނު ދަުއލަތަށްލަތުން ހިނގި ޚަރަދާއި، އު ވަނަ އަހަރު ދ2005ަގޮތުގެ މަތިން 

 . އެއްޗެއްގެ ހިސާބު

 

ނަމަވެސް . ރެވިފައިވަނީ ތިލަފަތްހަމަ ބަޖެޓެއް ވަނަ އަހަރު ފާސްކ2005ު

ސުނާމީގެ ސަބަބުން އިތުރު ޚަރަދު ހިމެނޭ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ނިމިގެންދިޔައީ ދަރަނިވާ ބަޖެޓެއްގެ 2005ފާސްކުރެވުމުން، 

ނަމަވެސް ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ އެއަހަރުގެ ދަރަނި ކުޑަކަމުގައި . ގޮތުގައި

 . އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

 

ހަހާސް  (6،025،278،409 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ޚަރަދުެގ ޖުމްލައަކީ 2005

) ފަންސަވީސް މިލިއަން، ދުއި ސަްއތަ ހަތްދިހަ އަށް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަ

ތަ 5،229،814،508 ޖުމުލައަކީ ކެތީގެ ވަނަ އަހަރު ލިބުނު 2005އަދި . ރުފިޔާ
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 އޮނަ ތިރީސް މިލިއަން، އަށް ސަތޭކަ ސާދަހާސް ފަސްހާސް ދުއި ަސއްތަ(

  ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީ އެައހަރު ހިނގ2005ި. ރުފިޔާ) ފައްސަތޭކަ އަށް

ހަތް  (795،463،901 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ 2005، މަދުވުމުންޚަރަދަށްވުރެ 

ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް މިލިއަން، ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ހާސް، 

ދައުލަތުގެ "މީގެ އިތުރު ތަފްޞީލު . ރިުފޔާއިން ދަރަނިވާ ބަޖެޓެއް) ސަތޭކަ އެއް

ގައި )4ޞަފްހާ  (،)2( ބަޖެޓު މަޢުލޫމާތު  ގ1ެވޮލިއުމް ' 2007ބަޖެޓު 

 . ހިމެނިފައިވާނެ

 

  ޖުމްލަ ޚަރަދުވާނެކަމަށް މިހާރުގެބަޖުެޓއަހަރުގެ ނިޔަލަށް  ވަނަ 2006މިހިނގާ 

ފަސް ސަތޭކަ ތޭރަ މިލިއަން އަށްހާސް،  (8،513،666،884ލަފާކުރެވެނީ 

އިަދ . ރުފިޔާ) ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް އަށް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު

އަށް  (8،304،612،150 ދާޒާކުރެވެނީއަން ލިބޭނެކަމަށް  ވަނަ އަހަރ2006ު

 )ތިންސަތޭކަ ހަތަރު މިލިއަން ހަސަތޭކަ ބާރަ ހާސް ސަތޭކަ ފަންސާސްހާސް، 

 ޑެފިިސޓަކީ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުގެ ވަނަ އަހަރަށް 2006 .ޔާރުފި

ތިންސަތޭކަ އެކާވީސް މިލިއަން ނުވަ ސަތޭކަ ތިން ހާސް  (321،903،125

 ޑެފިސިޓްވާނެކަމަށް  ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، މިހާރު ރުފިޔާ)ސަތޭކަ ފަންސަވީސް

ސް ދުއިސައްތަ ނުވަ މިލިއަން، ފަންސާ (209،054،734އަންދާޒާކުރެވެނީ 

ބަޖެޓު ސަޕޯރޓުެގ އީ، . ރުފިޔާ) ހަތަރު ހާސް، ހަތް ސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު އެ
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ގޮތުގައި ވާރލްޑް ބޭންކް، އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް، ސައުދީ ފަންޑު ައދި 

  ރުފިޔާގެ ލޯނުމިލިއަން 640 ޤަޞްދުކުރިޤަތަރު ސަރުކާރުން ނެގުމަށް 

ނޑުގޮތެއްގައި ނުނަގައި،  ކުރެވުނު  ހޯދުމަށްމްދަނީ އާއިތުރު ރުކާރުން ސަމައިގަ

ނޑު މިުފރުއެއް ކަމުގައި ނަތީޖާން ނެރެވުނު މަސައްކަތު ތުގައި ޞައަޅުގަ

 .  ންފާހަގަކޮށްލަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން، 

 

ނޑު މިހުށަހަޅަނީ . ބަޖެޓުލަތުގެ އު ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދ2007ަ ދެން އަޅުގަ

  .  ބެހޭ މަޢުލޫމާތުއަދި ބަޖެޓާއި

 

  ޖުމްލަމިބަޖެޓުގެ. ބަޖެޓަކީ ތިލަފަތްހަމަ ބަޖެޓެއް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 2007

ބާރަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް ތިން ( 12،343،818،001ޚަރަދަކީ 

 ކުރުމަށްމިޚަރަދު  . ރުފިޔާ)މިލިއަން، އަށް ސަތޭކަ އަށާރަ ހާސް އެއް

ހަތް ( 7،286،815،210ނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ލިބޭ ދައުލަތަށްހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ހާސް ދުއި ސައްތަ އަށްޑިހަ ހަ މިލިއަން، އަށްސަތޭކަ ފަނަރަ ހާސް ދުއި ސައްތަ 

 ނާއި އެކިއެކި ޤައުމުތަކުންއިދާރާތަކުންބައިނަލްއަޤްވާމީ ރުފިޔާއިންނާއި، ) ދިހަ

 5،057،002،791އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ލޯނު އެހީއާއި ހިލޭ 
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) ފަސް ހާސް ފަންސާސް ހަތް މިލިއަން، ދެ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް(

 ެގ 1 ވޮލިއުމް '2007ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ' ތަފްސީލުއިތުރު މީގެ  .ރުފިޔާއިން

ގައި ) ށ5ް ން 3  ނަންބަރުޞަފްހާ) (2(އަދި ) 1(ބަޖެޓު މަޢުލޫމާތު 

  .ހިމެނިފައިވާނެ

 

ލިބެީނ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް  މްދަނީގެއާ އަންދާޒާކުރެވޭ  ލިބޭނެ ކަމަށްދައުލަތަށް

 އަށް ލަފާކުރެވޭ 2007 .ނާއި ރިސޯރޓްތަކުގެ ކުލިންއިންއިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ

ނޑަކަށްއިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީއިންގޮތުގައި  ބިލިއަން ރުފިޔާ އަދި  2.4  ގާތްގަ

ލު މީގެ އިތުރު ތަފްސީ. ލިބޭނެބިލިއަން ރުފިޔާ  1.8 ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލިން

 ޞަފްހާ) (12( ގެ ބަޖެޓު މަޢުލޫމާތު 1 ވޮލިއުމް '2007ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު '

 . ގައި ހިމެނިފައިވާނެ)ށ29ްން 28 ނަންބަރު

 

 ކަންތައްތަކުގެ ހުށަހަޅާ ވަނަ އަހަރަށް 2007މްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް އާދައުލަތުގެ 

ންވާ  ވަނަ އަހަރު އަލަށް ދޫކުރެވުނު ރިސޯޓުތަކަށް ބޭނ2006ުތެރޭގައި، 

ޑޮމެސްޓިކް ށެއްގައި  ރ10ަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި

މީގެ ތެރެއިން  . ތަރައްޤީކުރުން ހިމެނޭ އެނދުގެ ހޮޓަލެއ200ްކާއި، އެއަރޕޯރޓަ

ނޑައެޅިފައިށެއް މިހާރު ރ4ަ  ރަށްވެސް މާލަސްތަކެއް ނުވެ 6ބާކީ .  ވަނީ ކަ

ނޑައެޅޭނެ އަލަށް ދޫކުރެވުނު ، ންރުމުމިއެއަރޕޯރޓްތައް ޤާއިމްކު. ކަ
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ރިސޯރޓްތަކަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީވުމުގެ އިތުރުން، 

 ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެ، ތަކުގައިސަރަޙައްދުމި

މިއިން ކޮންެމ . ރައްޔިތުންގެ ދަތުރުފަތުރަށް ގިނަގުނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ

ލިއަން ރުފިާޔ  މ19ި  މަދުވެގެން އެޑްވާންސް ކުލީގެ ގޮތުގައިއެއަރޕޯރޓަކުން

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވޭލިބޭނެ ގައި 2007

 

ހަނިމާދޫ . ކައްދޫ، ހދ. ލ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދީ ެއއަރޕޯރޓުތައްމިހާރު 

ފުރުޞަތު ހިންގުމަށް ބިނާކޮށް  އެނދުގެ ހޮޓަލެއް 200 ،ކާޑެއްދޫގައި. އަދި ގދ

ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް . ހުޅުވާލެވޭނެ

ކުރާ ޓުރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ިއންވެސްމިފަަދ އިންފް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން

ޝަޢުގުވެރިކަްނ ފަރާތްތަކުގެ ފައިދާ އިތުރުވެ، އިންެވސްޓްކުރުމުގެ 

ފައިވާ ރަށްތަކުގައި  ސަރަޙައްދީ އެއަރޕޯޓުތައް މިހާރު ޤާއިމްކުރެވި.ވެގެންދާނެއިތުރު

ނޑަކަށް ރިސޯޓުތަކުގެ އެޑްވާންސް ކުލީގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ  96 ގާތްގަ

  . މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ

 

އް ސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރިސޯޓުތަމްދަނީ ިއތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ އެހެނިހެން މައާ

 ކޮށް، މިކަމަށް ފީއްެއއިތުރު އަހަރަށް 50 މަދުވެގެން  މުއްދަތުކުއްޔަށްދެވިފައިވާ

މިކަމުގެ ސަަބބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ގެ ގޮތުން ކުލި ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންނެގުމު
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އިޤްތިޞާދުގައި އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއްކުރާ ފަތުރުވެރިކަމަށް އިންވެސްްޓ 

ކުރާފަރާތްތަކަށް، މިސިނާޢަތުގައި އިންވެސްޓުކުރުމުގެ ޔަޤީންކަން އިތުރުވެ، 

 . ވެގެންދާނެ ކުރާނޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުުރރިސޯޓްތަކަށް

 

އެޑްވާންސް ރަށްތަކުގެ  ދޫކުރެވުނު  ކުއްޔަށް ވަނަ އަހަރު ރިސޯޓް ހެދުމަށ2006ް

 މިލިއަން ރުފިާޔ 481 މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު

ރޭޝަނަށް ދިނުމަށް މޯލްިޑވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕައަދި . ލިބިފައިވޭ

 191  ވަނަ އަހަރ2007ުރަށްތަކުންވެސް ކުލީގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ 

 . ލިބޭނެމިލިއަން ރުފިޔާ 

 

  . މެމްބަރުންޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

 

 55ރާއްޖޭގައި ތިބި މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ 

މިންވަރަށްވުރެ، އިތުރުވާ   ނުކުތުންވެހިން ވަޒީފާތަކަށްއަދި ިދ. އިންސައްތަ

ދަނީ އަހަރުން އަހަރަށް އައުން އިތުރުވާ މިންވަރު ބިދޭސީން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާތަކަށް 

 ކުދިންގެ ޢަދަދު ވެސް ދަނީ  ސާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާމީގެ އިތުރުން،. މައްޗަށް

ފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދީ، ދިވެހިންނަށް ވަޒީ. އިތުރުވަމުންދުވަހުން ދުވަހަށް 

މްދަނީ އާ އަދި ގިނަ ،އިތުރުކޮށްން ގައި ދިވެހިންގެ ބައިވެރިވުގެ ބާޒާރުވަޒީފާ
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. ންމުކަމެއްހިމުވަރަށް ލިބޭނެ ހުނަރުވެރި ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރުމަކީ 

ޒީފާ ވައްޒަފުން ރާއްޖޭގައި ވަބިދޭސީ މުވީމާ، މިކަމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން 

ދައްާކ މަހަކަށް  މިހާރު އަށްދައްކަން ޖެހޭ ވާރކްޕާރމިޓް ފީއަދާކުރުމަށްޓަކައި 

ބަދަލުކުރުމަށް  ވަނަ އަހަރު 2007 ރުފިޔާ އަށް 400އިން  ރުފިޔ250ާ

މްދަނީ އިތުރުވެ، އަދި ދިވެހިންނަށް އާލަތުގެ އުނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދަ. ހުށަހަޅަން

 . ދާނެތު ވެސް ފުޅާވެގެންޞަވަޒީފާގެ ފުރު

 

 ގައި 2007 ހެކްޓަރ 97ފަޅު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގުޅި

 މިތަން ތަރައްޤީކުރުމަށްމިމަޝްރޫޢަށް ޚަރަދު ކުރާނީ . ށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިހިއްކުމަ

ނޑައެޅޭ ކަރަފުރުޞަތުދެވޭ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަ  ކުއްޔަށް  ބިންކަށްުމއްދަތަށް، ކަ

 2007މިލިއަން ރުފިޔާ  127ންސް ކުލީގެ ގޮތުގައި މިމަޝްރޫޢުގެ އެޑްވާ. ދީގެން

 .  ކަމަށް ލަފާކުރަން ލިބޭނެދައުލަތަށްވަނަ އަހަރު 

 

 އިތުރުވުމާިއ ސަރަޙައްދުގެ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ޓްރެފިކްސައުތު އޭޝިޔާ 

ކޮންޓެއިނަރ ޓާމިނަލްއެއް ހެދުމުެގ ތިލަދުންމަތީގެ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި  ،ގުޅިގެން

ފެށިގެން  ވަަނ އަހަރު 2007ބަހާލައިގެން ިފޔަވައްސަކަށް  ދެސް ވެޢުމަޝްރޫ

ދަށުން ފިޔަވަހީގެ މިމަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ . ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

މިމަޝްރޫޢު . ތަރައްޤީކުރެވޭނެގެ ބަނދަރެއް  މިލިއަން ކޮންޓެއިނަރ1.2ު
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އި ހަވާލުކޮށް، އެފަރާތުްނ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނާ

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް ނުވަތަ 2007ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން، . ޚަރަދު ކޮށްގެން

 ގެ 2007. ޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެޝްރޫސެޕްޓެމްބަރު ގައި މިމަ

އިން  2008މްދަނީއެއް ހިމެނިފައި ނެތް ނަމަވެސް، އާބަޖެޓުގައި މިކަމުން ލިބޭ 

 . މްދަނީ ލިބޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ަޔޤީންކުރަންއާފެށިގެން މިކަމުން 

 

 100މީގެ ތެރޭގައި . 23މި ވަގުތު ސަރުކާރުގެ ވިޔާފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ އަދަދަކީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ .  ކުންފުނި ހިމެނ9ޭހިއްސާ ވާ އިން ސައްތަ 

 .  ކުންފުނ22ި ހިނގަމުންދަނީ ލަފާގެ މަތިންޓްރެޜަރީގެ 

 

 ވަނަ އަހަރު 2007 ތެރެއިން ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ 23ވާ ސާ ޙިއްސަރުކާރު

މިގޮތުން މިތަންތަނުން .  ކުންފުނިނ14ްޑިވިޑެންޑް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ 

 ވަނަ 2006މިއީ . ރުފިޔާ މިލިއަން 842.89 ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ

 65ޑާއި އަޅާބަލާއިރު އަހަރު ނިމޭއިރު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ޑިވިޑެން

ންޑެއް ލިބޭނެކަމަށް މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ޑިވިޑެ. އްވުމެއިތުރުއިންސައްތައިގެ 

 މިލިއަން 354.6 ވަނަ އަހަރު 2007މިކުންފުނިން . ލަފާ ކުރެވެނީ ދިރާގުން

 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 2006މިއަދަދަކީ .  ކަމަށް ލަފާކުރެވޭރުފިޔާ ލިބޭނެ

މިއީ ދިރާގުގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތް ހޯދާ . އްތައިގެ އިތުރުވުމެއްއިންސަ 26
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 ލިބޭނެ ގުޅިގެން އިތުރުވުމާއިކުންފުނީގެ ފައިދާ އެފަރާތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެ 

 .ކުރި އެރުމެއް

 

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް 

 ،ން ކުރިން ފައިދާ ދައްަކމުން ނުދިއަ ނަމަވެސްފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އި

.  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިކުންފުނިން ވަނީ ޑިވިޑަންޑް ދައްކަން ފަށާފައ2004ި

ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ސިނާޢަތަކަށް މިއީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ ވާދަވެރި 

ނާއި ވިޔަފާރީގެ މުން ގެންދަވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުންއްވަކުރަ

އުސޫލުން ހިންގާ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ލިބެން ފަށާފައިވާ 

ކުރާ ތަންތަނާއި އެތަންތަނުން ދަްއކާ  ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި.ކުރިއެރުމެއް

ޑިވިޑަންޑްގެ ތަފްޞީލު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

 .   މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާއި ހަވާލުކުރެވިފައިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިހާރު ވާނީ

 

މްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ އެހެނިހެން އާ ލިބޭ ދައުލަތަށް ވަނަ އަހަރު 2007

ސިނގިރޭޓާއި ދުންފަތުގެ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ ރޭްޓ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ހުާރ  މިގެ ގޮތުގައި ޗާރޖުރ ކަސްޓަމްސް ސާއަދި. މަތިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

މީގެ . ރުން ހިމެނޭ އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އިތުރުކ4ު ، އެމެރިކާ ޑޮލަރ2ުނެގޭ 

އްޖެއަށް އިމްޕޯރޓްކުރެވޭ ކާރު އަދި މޮޓޯ ސައިކަލްގެ އިންޖީނުގެ އިތުރުން، ރާ
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ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލައި، ވަކިވަރަކުން މަތީގެ ކެޕޭސިޓީގެ ކާރު އަދި މޮޓޯސައިކަލްގެ 

އަދި ރާއްޖެއަށް . ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވަނީ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ މަތިކުރުމަށް 

 އަށް 200%ޑިއުޓީ އެތެރެކުރެވޭ ސެކަންޑްހޭންޑް ކާރުގެ އިމްޕޯރޓް 

ފަދަ ކުޑަ ޤައުމަކަށް ބަލައި، ކާރާއި  މިއީ ރާއްޖެ. އިތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނެ

ކުރާ މޮޓޯ ސައިކަލްގެ އަދަދު ގިނަ ކަމާއި، ތިމާވެއްޓަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން 

ހޯދުމުގެ ގޮތުން ލުޔެއް އަސަރަށާއި، ޓްރެފިކް އިތުރުވުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް 

 .   ކުރެވޭކަމެއް

 

މްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނެތް ނަމަވެސް، ކަިއރި އާ ވަނަ އަހަރުގެ 2007

 ނެގުމަށް ގަސްދުކުރާތީ، މިކަމާއި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސްމުސްތަޤުބަލެއްގައި 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް  މިހާރު ވާނީބިލުގެ ދެލި ޮކޕީ ބެހޭ

އަންނަ އަހަރުގެ . އަށް ހުށަހަޅާފައިއެޓާރނީ ޖެނެރަލްއެކުލަވާލައި، ޓްރެޜަރީއިން 

 . ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކްެނހުށަހެޅޭނެބިލް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިހަށް މިތިޔަ ކުރީކޮޅު 

 

އިވާ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައާ

ށް ބަދަލެއް ކަޤާނޫނަ ހިނގަމުންދާއަިދ މިހާރު ފާސްކުރަންޖެހޭނަމަ، އައު ޤާނޫނު 

 ޢިއްޒަތްތެރިޔަ ތިއިސްލާޙުތައް  އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބިލާއި ޖެހޭނަމަ،ގެންނަން 

 . ޅޭނެހުށަހެށް ވަރަށް އަވަހަށް މަޖިލީހަ
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  .ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

 

ނޑު މިަދންނަވަނީ   ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި 2007ދެން އަޅުގަ

ނޑު ޚަރަދު ންމު އިޖުތިމާޢީ ހިތަކާއި ޙާސިލުކުރަން ރޭވިފައިވާ މުހިމެނިފައިވާ މައިގަ

ނޑިތައް ނޑުދަ  .އަދި އިޤްތިޞާދީ ލަ

 

 މިލިއަން 12،343.8 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި 2007

މީގެ ތެރޭގައި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .  ކަމަށް ލަފާކުރެވޭރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ

 6،797.2 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 5،546.6

 .މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ

 

ނޑައެޅިފައިވަނީ 2007  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ކަ

ނޑަކަށް . އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ޚަރަދަށް  50އެއީ މުޅި ބަޖެޓުގެ ގާތްގަ

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ތަޢުލީމާއި، ގެ ތެރޭގައިމީ. އިންސައްތަ  މައިގަ

 ވަނަ 2007. ން ޚިދުމަތްތައްސިއްޙަތާއި، ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދޭ އެހެނިހެ

އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އިޖުތިމާޢީ އަިދ އިޤްތިޞާދީ އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް 
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ނޑައެޅިފައިވާ ޚަރަދުތައް   ގެ ބަޖެޓު 1 ވޮލިއުމް '2007ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 'ކަ

 .ގައި ހިމެނިފައިވާނެ)10ނަންބަރު ޞަފްހާ ) (7(މަޢުލޫމާތު 

 

ޖެޓުގައި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް  ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ބ2007ަ

ނޑައެޅިފައިވާނ3،307ެއަށް ) ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ(ޕްރޮގްރާމް  .  މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

ރަދު  މިލިއަން ރުފިޔާ ޚ300ަމީގެ ތެރެއިން ސީދާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 

ގެ  މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ހިލޭ އެހ2،970ީއެހީގައި  އަދި ބޭރުގެ ލޯނު. ކުރެވޭނެ

ނޑައެޅިފަިއވ36ޭގޮތުގައި  ށް  ވަނަ އަހަރ2007ަމިއީ .  މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

 .  އިންސައްތ26ަހުށަހެޅުނު ބަޖުެޓގެ 

 

އަތޮޅުތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން

ވަނަ  2007، ރައްޔިތުންނަށްދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް، ރަނގަޅުކޮށް

ނޑަކަށް އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  މިއީ . ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ  މިލިއަނ5،943ްގާތްގަ

ސީދާ ގޮތެއްގައި  މިއީ.  އިންސައްތ48ަ ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓުގެ 2007

މީގެ އިތުރުންވެސް ސަރުކާރުގެ . އަތޮޅުތަކަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

އަތޮޅުތަކަށް ފައިދާ ސްތަކުން ކިތަންމެ ޚަރަދެއް އެކި ވުޒާރާތަކުންނާއި އޮފީ

މިދެންނެވި  ޙަޤީޤަތުގައި އަތޮޅުތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދު، ލިބޭގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާތީ

 . މާބޮޑުވާނެއަދަދަށް ވުރެ
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 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން

 

ނޑު މިދަންނަވާލަނީ  އި ދައުލަތުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގ2007ަދެން އަޅުގަ

 . ބަޖެޓުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް

 

ދިވެހިންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާއި 

 ން ޖެހެނީމަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރަމިވަގުތު ގިނަ ދިވެހިން . ލާމެހިފައިވާކަމެއް

ލިބޭ މިފުރުޞަތު ބޮޑު ކަމަކަށް ވާތީ، ރަދު ޚަ މިކަމަކީ ވަރަށް. އިން ބޭރުގައިޖެރާއް

ތު ޞަމުގެ ފުރުރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީވީމާ، . ފަރާތްތައް ވަރަށް މަދު

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ  ގައި 2007 ޖެނުއަރީ 1، އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން

 ޔުނިވަރސިޓީގައި. ފައިވޭހަމަޖެހިޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް  އެޑިއުކޭޝަން

ންމުކަމެއް ކަމަށް ހިމުކީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުމަކިޔަވައިދީ އަދި ހިންގުމަށް ފަންނީ 

  .ހިމެނިފައިވާނެ ލިއަން ރުފިޔާ މ12ި މިކަމަށް ކޮލެޖުގެ ބަޖެޓުގައިވާތީ، 

 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ ހިލޭއެހީ އާއި ލޯނު އެހީގައި ހިންގޭ ސްކޮލަރޝިޕް 

މަތީ ތައުލީމިާއ ' ތަޢާރަފުކުރެވުނު އަހަރު  ވަނ2004ަޕްރޮގްރާމްގެ އިތުރުން، 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށްޓަކައި، 'ފަންޑު ޤައުމީ  އެހީވެދޭހޯދުމަށް ތަމްރީނު
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 62ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގގެ ބަޖެޓުގައި 

ރުގެ ސަރުކާއިތުރުން، މީގެ . ހިމެނިފައިވާނެ ވަނަ އަހަރު 2007 މިލިއަން ރުފިޔާ

ތު ޞައޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ފުރު

 މުވައްޒަފުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައިކައި، ޓަހޯދައިދިނުމަށް

 މިކަންތައް .ހިމެނިފައިވާނެ ރުފިޔާ  މިލިއަނ55ް ގެ ބަޖެޓުގައިއޮފީސްތަކު

ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައިވެސް މަތިން އްގެ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާ އުސޫލެ

 . ގެންދެވޭނެ

 

ރަށްރަށުގެ އާބާދީއާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށާއި، 

ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ ބަދަލުގައި އަުއ މިސްކިތްތައް 

ރުފިޔާ  މިލިއަން 57 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 2007އިމާރާތްކުރުމަށް، 

 .ހިމެނިފައިވާނެ

 

 ފުޅާކޮށް އްލުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ޙަރައްޔިތުންގެ

 އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފްލެޓް 500ހުޅުމާލޭގައި ، ކުރުމަށްޓަކައިވިހަލު

 ދަށުން ހިންގޭ  ލޯނެއްގެނަގާފައިވާން ސަރުކާރު މިއީ. ގައި ވަނީ ފެށިފައި 2006

 ގެ 400 އިތުރު ވެސް ހުޅުމާލޭގައިއި ތެރޭގަގެއަހަރު ވަނަ 2007. މަޝްރޫޢެއް

ގެދޮރު ، އަދި .މަށް ރޭވިފައިވޭ ކުރިއަށް ގެންދިއުޢެއްރޫއެޅުމުގެ މަޝް
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 ކޯޕަރޭޝަންއިންއިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް 

ޔާ އެކުންފުނީގެ  މިލިއަން ރުފ128ިއިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ލޯނު އެހީ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގިައ 2007  ދޫކުރުމަށްރައުސްުލމާލުގެ ގޮތުގައި

 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި މިކުންފުނީގެ ޙިއްސާގެ 2007އަދި . ހިމެނިފައިވާނެ

 .  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކޭނ60ެ%ތެރެއިން 

 

ދޮރު އިމާރާތްކޮށްދިނުމަށް ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގެ

 ވަނަ 2007 ގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 1595ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 

 އަތޮޅުގައި ހެދުމަށް .ގއ މީގެ ތެރެއިން .އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ

ރުފިޔާގެ މިލިއަން  153 އިމާރާތްކުރެވޭނީ ސައުދީ ފަންޑުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގެތައް

 ގެ 5،535ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީގެ އިތުރުން، . ގެ ދަށުންލޯނު އެހީ

 ގެ ބަޖެޓުގިައނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުމަރާމާތުކުރުމަށް 

 . ހިމެނިފައިވާނެ ވަނަ އަހަރު 2007ލިއަން ރުފިޔާ  މ200ި

 

މަށް ރުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކު' ސޭފް އައިލެންޑްސް'އާއި ގުޅިގެން ސުނާމީ ކާރިސާ

 މިލިއަން ރުފިޔާގެ 26ކޮޅުުފށީގެ ބިންހިއްކުމަށް .  މދުވާފަރާއި. ހުށަހެޅިފައިވާ ރ

ވިލުފުށި . ގަން، ތ. ކުޑަހުވަދޫ، ލ. އަދި ދ. ލޯނެއް ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

މިލިއަން ރުފިޔާގެ  35ކުރުމަށްޓަކައި  ގެ އިމާރާތ95ްދުވާފަރުގައި . އަދި ރ
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ކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީދޭ ކަތަ ގެ މި. ށަހެޅިފައިނެގުމަށްވަނީ ހުލޯނެއް 

ފަރާތްތަކުން އިމާރާތްކުރާ ގެތަކުގެ އިތުރަށް ސަރުކާރުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ 

 .ޚަރަދު

 

 މިލިއަން 12 ޓަކައި ބަނދަރުތައް މަރާމާތުކުރުމަށްލިބިފައިވާ ސުނާމީގައި ގެއްލުން

ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް  އަދި.  ގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނ2007ެރުފިޔާ 

އެހެނިހެން  މީގެ އިތުރުން.  މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނ11ެ އާރާސްތުކުރުމަށް

 މިލިއަން 14އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 

   .  މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭނ33ެރުފިޔާއާއި ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން 

 

ފުރޭނެ ގޮތް ަލފާރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި ސައުދީ ފަންޑުން 

މާތް .  ގައި ނެގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވ2007ެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް 250

ހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރު، ރާއްޖޭގެ މީ ވަނަ އަހ2008ަގެ ވާގިފުޅާއި އެކު هللا 

 . ޙައްލުކޮށްދެވޭނެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ރަށެއްގެ

 

 ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ބެލެވެނީކަމަށް ހުރަހެއްރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ ބޮޑު 

ސަބަބުން މީގެ . ދީ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ބެހިފައިވާކަންޖޭގެ އާބާކުޑަ ކަމާއި، ރާއް
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 ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް  ހަމަހަމަގޮތެއްގައިތްތައް ރައްޔިތުންނަށްޚިދުމައަސާސީ 

 ރަށަކަށްކޮންމެ  މްދަނީއިންއާރާއްޖެއަށް ލިބޭ . އް ޚަރަދު ބޮޑު ކަމެއުނދަގޫ އަދި

 ށްމިކަމަވީމާ . ދެމެހެއްޓެނިވި ކަމެއް ނޫން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ިމޚިދުމަތްތައް

 ފަށައިގެން ސަރުކާރުން ޢުގެ މަޝްރޫދީ އެއްަފސްކުރުމުޙައްލެއްގެ ގޮތުން، އާބާ

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މިގޮތުގެ މަތީން، . ކުރިއަށް ގެންދާތާ މިހާރު އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ

 މިލިއަން 450ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް  އަދި މެދު ރާއްޖެތެރެ ދެކުނު

ތެރޭގައި  ގެމަސައްކަތުމި.  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވ2007ޭރުފިޔާ 

އެހެނިހެން  ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާއި  ފެނާިއމާއި އަދިބިން ހިއްކުމާއި މަގު ހެދު

 . އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން ހިމެނޭ

 

ނިޒާމުތައް އާރާސްތުކުރުމުގެ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ހަލާކުވެފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

ރުދަމާގެ ނިޒާމު ގެ ފެނާއި ނައެކި ރަށްރަށުއިތުރުން، މަސައްކަތުގެ 

.  ހިމެނިފައިވާނެ ގެ ބަޖެޓުގައ2007ި  މިލިއަން ރުފިޔ5ާ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި

 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި 10 ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އަދި

 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި 13  ރަނގަޅުކުރުމަށްޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުކަރަންޓު 

ނަގަން  ގޮތުގައި  ލޯނު އެހީގެޖަޕާނު ސަރުކާރުގެގެ އިތުރުން، މީ. ހިމެނިފައިވާނެ

  ރަށްރަށުގެ މިލިއަން ރުފިޔ35ާގެ ތެރެއިން ރުފިޔާމިލިއަން  299 ހަމަޖެހިފައިވާ

 . ޚަރަދުކުރެވޭނެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް
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ނޑުވެރިކަމުގެ ރގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަ ސިނާޢަތުގައި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި ދަ

ފަރާތްތަކަށް  ގައި މަސައްކަތްކުރާތަކުއިރާދާމި، ޓަކައި އިތުރުކުރުމަށްބައިވެރިވުން

 ތްތައް ބާވަމަހުގެމިގޮތުން ލޯނު ދޫުކރެވޭނީ .  ހަމަޖެހިފައިވޭލުއި ލޯނު ދޫކުރުމަށް

ޑަބްލިއު ސިސްޓަމް .އެސް.ބޮޑެތި ދޯނިފަހަރުގައި އާރު، ތައްޔާރުކުރުމަށާއި

މިލޯނު ދޫކުރެވޭނީ . ވަތްތައް އުފެއްުދމަށްކަމުގެ ބާނޑުވެރިަދއަދި  ެބހެއްޓުމަށާއި

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 2007 މިކަމަށް. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް

 .  މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނ37ެ

 

މިއީ . ށް އިތުރުވަމުން ދުވަހަހުން ުދވަގެ ޢަދަދު ދަނީށްކުރާ މީހުންރާއްޖޭގައި ކު

ނ  ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އަވަސް އަދި. ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްޑުމެން ވަރަށް އަޅުގަ

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް އެހެންކަމުން،. ޖެހިފައިވާ ކަމެއް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާއަތްތަކުން ޤަބޫލުކުރާ ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ ބަޖެޓުގައި، 

ދާއި މިަފދަ ސިސްޓަމެއް ހިންގޭާނ ފެންވަރުގެ ޖަލުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ޚަރަ

 ގެނެރުމު އަނބުރާ ށްމުޖުތަމަޢަކުށްކުރާ މީހުން ޤާބިލު މީހުން ތައްޔާރުކޮށް، 

 ވަނަ 2007 ށްކަމަމިކަން . ހިމެނިފައިވާނެމުގެ ޚަރަދުޕްރޮގްރާމްތްައ ހިންގު

 . ހިމެނިފައިވާނެ  މިލިއަން ރުފިޔ89ާއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 
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ށް ދެވޭ ފަރުވާއާއި ޚިދުމަތް ގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ

ނެޝަނަލް ނާރކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯގެ ދަށުން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، 

 އަދި ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ. ކމުންދާ ހިނގަ

 22ހިންގުމަށް ށްގެން  ބޭރުގެ ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮ، ހާފްވޭ ހައުސްހިންގާމާލޭގައި 

  .މިލިއަން ރުފިޔާ ނާރކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ

 

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން

 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިްނ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްއަކީ ވަރަށް 

އެތަނަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް މީހުން ، ފަހުން އުފެއްދުނު މަދަނީ ތަނަކަށް ވީހިނދު

ދިނުމިާއ، އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް  ހޯދުމާއި، ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ތަމްރީނު

ހޯދުމާއި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ 

 2006ގެ ޚަރަދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްއެހެންކަމުން،  .ންމުކަމެއްހިމު

 . އިތުރުކުރެވިފައިނީ  ވަނަ އަހަރު ވ2007ާއަޅާބަލާއިރު ައހަރާއި ވަނަ 

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަކީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ސިޔާދަތު 

ބެލެހެއްޓުމާއި، އަިދ ރާއްޖެއަށް ިއޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމާއި، ރާއްޖޭގެ 

ގައި އެންމެ އިސްކޮށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފު
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އެހެންކަމުން، މިތަނަށް ބޭނުންވާ މީހުން ހޯދުމާއި، . މަސައްކަތްކުރާ އެއް ަފރާތް

ވީމާ، މިމުވައްސަސާ . ންމުކަމެއްހި މުއެމީހުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމަކީ

ހަރުދަނާކުރުމާއި ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ބޭނުންވާ 

އެހެން . ހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއްދަދު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެއި މައެހީތެރިކަމާ

 ކަމުން އެދާއިރާގެ ބަޖެޓުވެސް ވަނީ އެހެން ތަންތަނެކޭ އެއްގޮތަށް އިތުރު

 . ކުރިއެރުމެއް ދެވިފައި

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މަޢުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމު މިއަހަރު ދެއްވި 

ޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ރިޔާސީ ބަޔާނުގިައ ރާއް

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢާ ދެމެުދ އުފެދިފައިވާ ،ބޭރު ޤައުމުތަކާއިރާއްޖެއާއި 

 ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް އެފަދަ އިތުރު ގުޅުންތައް

 4ނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  ވ2007ަގެ ދަށުން، އުފެއްދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތު

ޔޯ، އެމެރިކާގެ އެއީ ޖަޕާނުގެ ޓޯކި. އެމްބަސީއެއް ުހޅުވުމަށް ވަނީ ޤަޞްދުކުރެވިފައި

. ގައިޟުދީ އެރެބިއާގެ ރިޔާޖިންގ އަދި ސައޫބެއިވޮޝިންގޓަން، ޗައިނާގެ 

 މިލިއަން ރުފިާޔ 36 ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 2007 އަށްމިހަތަރު އެމްބަސީ

  .ހިމެނިފައިވާނެ
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ންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ތުސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔި

 ސާރވިސް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ޕަބްލިކް

 ސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއި، ޕަބްލިކް ސާރވިކޮމިޝަނެއް ޤާޢިމްކުރުމަށާ

. ރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ ވަނަ އަހ2007ަ ޚަރަދު ބޭނުންވާ ތަރައްޤީކުރުމަށް

ކަމަށް ޤާބިލު ، ދެވި ތަމްރީނު،ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް

މީހުންކަމުގައި ހަދައި އަދި މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި 

ރުވެސް ބޭނުންކުރަން އެގުމުން، ރައްޔިތުންނަށް ެދވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަ

 . މަތިވެގެންދާނެ

 

މީގެ އިތުރުން ޑިމޮކްރަޓިކް ރިފޯރމް އެޖެންާޑގެ ދަށުން، އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ 

ތޮޅު ކައުންސިލްތައް މަށްޓަކައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަހްިނގުން ހަރުދަނާކުރު

 ގެ 2007 މިލިއަން ރުފިޔާ 65  ކުރެވޭ މަސައްކަތަށްއުފައްދައި ހިންގުމަށް

ޞަދަކީ އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މަޤް. ވާނެފައިހިމެނި ބަޖެޓުގައި

އެރުވުމަށް މަސައްކަތް ރިކު ރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދީ އަިދ އިޖުތިމާޢީ ޙާލަތު

 . ކުރުން

 

ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިހާރު ރައްޔިތުން 

ނަމަވެސް، މިކަމަށް އުޖޫރައެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން، . މަސައްކަތް ކުރަނީ އަމިއްލައަށް
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 31   ވަނަ އަހަރ2007ުގެ ބަޖެޓުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮްލސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 . މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ

 

ގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތައް މިހާރަށް ވުރެ ފައިދާ ބޮޑު ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން

އި، މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސްގެ ޚިދުމަތްޭދ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށްޓަކަ

 ވަނަ އަހަރުގެ 2007 ކުންފުންޏަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ސަރުކާރު މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން. ހިމެނިފައިވާނެމިލިއަން ރުފިޔާ  56ބަޖެޓުގައި 

 .މަތް ލިބޭނެ ރާއްޖޭއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވެސް ސިއްޙީ ޚިދުމުވައްޒަފުންނަށް

 

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި ެމމްބަރުން

 

 ފައިދާ ނުދަްއކަނީ ސްޓޭޓް މިހާރުސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން 

 .އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީއާއި، މޯްލޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑްއިން

 މަސައްކަތްތަކެއް ގިނަގުނަގުމަށްޓަކައި ގޮތެއްގައި ހިން ފައިދާވާ ،ކުންފުނިދެމި

 ގެމިގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް. ދަނީ ކުރެވެމުން

އިމާރާތްތައް އަގުކުރުމަށްފަހު މިހާރުވަނީ ސަރުކަރަށް ނަގައި، މީގެ ބަދަލުގައި 

އެކުންފުނީގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ލައިބިލިޓީޒްގެ ޒިންމާ ސަރުކާރުން ނަގާގޮތަށް 

ކުރެވި،  ންފުނީގެ ބެލްންސް ޝީޓް ރީސްޓްރަކްޗަރެއކުއަދި . ހަމަޖެހިފައި
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ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތްައ މިކުންފުނި ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލު

. އެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާ ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަން

ނޑު ސަބަބަކީ މާކެޓް  ރޭޓަށް ވުރެ ދަށް ސްޓެލްކޯއިން ގެއްލުންވަމުންދާ މައިގަ

އަގެއްގައި މާލެއާއި ރާއްޖެތެރޭގެ އެތައް ފަރާތަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުްނ 

މިކުންފުނި ގެއްލުން ކުޑަ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ގެންންަނޖެހޭ ބައެއް . ގެންދިއުން

 .   މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މިހާރު ދަނީ 

 

އްސާވާ ބައެއް ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލު ކުޑަކަމްުނ، އެކުންފުނިތަކުގެ ސަރުކާރު ހި

ހަރަކާތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ދަތިވާތީ، މިކުންފުނިތަކުގެ 

 ވަނަ އަހަރުގެ 2007 މިލިއަން ރުފިޔާ 341ރައުސުލްމާލު އިތުކުރުމަށްޓަކައި 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މީގެ ތެރޭގައި. ވޭބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި

ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން، ބޭންކް އޮފް މޯްލޑިވްސް، އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް، 

ައއްޑޫ  އަދި މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

 .  ހިމެނޭއިންވެސްޓްމަންޓްސް

 

ނާކޮށް، ފައިދާ ނުވާ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ހަރުދަ

އަދި ލިމިޓަޑް ލައިބިލިޓީ . ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލު ނުވެ ހުރި ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައް ކުންފުންޏަށް ބަދަލުކުރުމަށް 
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 ވަނަ އަަހރު 2007ގެ މައްސަލަ އަދި އެއަރ މޯލްޑިވްސް. ޖެހިފައިވަނީ ހަމަ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވޭނިންމޭނެ

 

 ވަނަ 2007 ގަވަރނަންސްއާއި ސަރުކާރުގެ ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި

މިގޮތުން، އޮޑިޓް .  ދެވިފައިވާނެސަމާލުކަމެއްވަރަށް ބޮޑު  އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި

ޕަބްލިްކ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ، ސްއޮފީ

 އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު-އެންޓިސް، ދަ މޯލްޑިވް

ނޑަކަށް ތަރައްޤީކުރުމަށްތައްއޮފީހުގެ މަސައްކަތް  މިލިއަން ރުފިޔާ 38  ގާތްގަ

 . ހިމެނިފައިވާނެ

 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި، ޖަމާޢަތުގެ ފެންވަރުގައި ކްލަބު، 

އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް، ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ 

ނިޑތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  އެއް ިމސްރާބަރަކަށް ކުރިއަށް  ނޑުދަ ލަ

އެހީވެދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮމިއުނިޓީ ގެންދިއުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް 

 ވަނަ އަހަރަށް 2007އޯގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި 

  .  މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނ10ެ
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 . މެމްބަރުންޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ހިންގުމަށް 

 ގައި 2007މިގޮތުގެ މަތިން، . ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިން އަހަރަށް ބަހާލައިގެން

ޓަމް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސް

. ތައްޔާރުކުރުމާއި، މިިސސްޓަމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރެވޭނެ

  ބޭސްޑްޕާފޯމަންސް' ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ބަޖެޓަކީ 2008އަދި 

 ވަނަ 2007 ހެދޭފަދަ ނިޒާމެއްށް ގެ އުސޫލުތައް ބޭނުންކުރާ ބަޖެޓަކަ'ބަޖެޓިންގ

 .  ކަމަށް އުންމީދުކުރަން ތަޢާރަފްކުރެވޭނެއަހަރު

 

ށުން، ބޭންކިންގ އާއި ބެހޭ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަރާއްޖޭގެ މާލީ 

ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ރު ކުރީކޮޅު އަންނަ ައހައަދި . ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި ބިލު

 ކޮޅުތަކެއްގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަން.  ފޮނުވޭނެ މިބިލުހަށްމަޖިލި

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ބޭންކިންގ ސިސްޓަމް ޒަމާނާއި ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި

 ސިސްޓަމެއް އަންނަ މުގެ ގޮތުން މޯބައިލް ފޯން ބޭންކިންގ ތަރައްޤީކުރުއެއްގޮތަށް

ރައްޔިތުންނަށް ބޭންކުން ލޯނު ހޯދުން މީގެ އިތުރުން  . ތަޢާރަފުކުރެވޭނެއަހަރު

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ވެސް އެއްކްރެޑިޓް ބިއުރޯފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން 

އަދި .  ވަނަ އަހަރު ޤާއިމްކުރެވޭނ2007ެދަށުން ހިންގާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި 
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މަނީ -ބޭނުންވާ އެންޓި  ކުރުމަށްފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓެއް ޤާއިމް

މަޖިލިހަށް  ޢިއްޒަތްތެރިތިޔަ ރޭގައި އަންނަ އަހަރުގެ ތެބިލު ލޯންޑަރިންގ 

 . ހުށަހެޅޭނެ

 

 ވަނަ 2007މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރިތިޔަ 

 އާއި 2006މިއީ .  މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނ63ެއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 

ނޑު 34އަޅާބަލާއިރު  އުފަލާއި ެއުކ  އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު އިސްލާހު ގެ މިހެން މިދެންނެވީ، ރާއްޖޭ.  ފާހަގަކޮށްލަން

 މެމްބަރުންކަމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ތިޔަ ތިއްބެވީހުންގާނުގައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 

 . ވާތީ

 

  .  ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން،އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއިބެހޭ 2007،  ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިނ2006ް

 އަދި ހަމަ. ވާނީ ފޮނުވިފައިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނަށް ޢި ތިޔަވެސް މަޢުލޫމާތު

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފާއިތުވި  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި 2007މިމޭރުމުން 

ނޑު މުއްސަނ ،އަހަރުތަކަށްވުރެ ިއތުރުވެފައި ދިވާނެކަންވެސް އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރަށް  2007، އެފަދައިން ހަމަ އަދި .ގަކޮށްލަންތުގައި ފާހަމިފުރުޞަ

34 



މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  ބެހޭ ލަފާކުރި ބަޖެޓާއި

  .ވެބްސައިޓުން މިއަދުން ފެށިގެން ލިބެންހުންނާނެ

 

ބަޖްެޓ  ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ 2007، މިބަޔާން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން

ނޑަށް އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާތައްޔާރުކު ފަރާތްތަކަށް  ރުމުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް ޝުކުރުދެންނެވުމަކީ  2007ޚާއްސަކޮށް  .ބުޮޑ އުފަލެއްލިބޭ ވަރަށް އަޅުގަ

ކުރުމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު

ނޑަށް ދެއްވި އަގުހު  އި ލަފާފުޅަށްދާރި އިރުޝާމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަޅުގަ

 .ޝުކުރުދަންނަވަން އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު

 

ވަޒީރުންގެ  ،މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ވަޒީރުންގެމިމޭރުމުން  އަދި ހަމަ

 ފުޅުތަކަށްލުމަޝްވަރާއާއި ޚިޔާ  ފަންނީކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ދެއްވި ދީއިޤްތިޞާ

 .ޝުކުރުދަންނަވަން ވެސް

 

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ،  އެއްފަދަިއންކުރީ އަހަރުތަކެކޭވެސް

 މިނިސްޓަރ ޓަކައިގައި ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަަތށްޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލެއްވުމު

ގެ މިނިސްޓްރީއެއޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށާއި، 

 .ފުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން މުވައްޒަވެރިންނަށާއި
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މިނިސްޓަރ ، ވަރަށްބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި، ކުރުމުގައިބަޖެޓް ތައްޔާރު

އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ޕަބްލިކް ފައިނޭންސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރަށް އަދި އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 

މަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ޑިޕާރޓް، ންނަށްވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފު މިނޫންވެސް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ، ފުންނަށްވެރިންނަށާއި މުވައްޒަރެވެނިއުގެ 

 .ދަންނަވަންޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރުއި ފުންނަށްވެރިންނަށާއި މުވައްޒަ

 

ނޑު ޤަނަހިސާބުން، ބަޖެޓާއިބެހޭގޮތުން ދަން މިހާ ސްތުކުރި މިންވަރަށް ވަން އަޅުގަ

ނޑު. ދަންނަވާލެވުނީ މިވަގުތައް މި  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުންތިޔަ  އެދެނީ އަޅުގަ

 . މިބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް

 

 ،އްޒަތްތެރި މެމްބަރުންޢި، ްއޒަތްތެރި ރައީސްޢި

 

ނޑުގެ ދުޢާއަކީ މާތް  ފާގަތިކަންމިލޮބުވެތި ރާއްޖެއަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ، އަޅުގަ

ސާބިތުކޮށްގެން ތިބުމުގެ ގައި ފައިތިލަ ރައްވައި، އިސްލާމްދީނުމިންވަރުކުهللا 

 ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ ކުރިއަށް.  ދެއްވުންހިދާޔަތް

މިގެންދާ އިޚްލާޞްތެރި ބުރަ  ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ކުރަމުންގެންދިއުމަށް
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 މަންއަދި ރާއްޖެއަށް އަ.  އިތުރުކުރެއްވުންބަރަކާތްފައިދާއާއި  މަސައްކަތްތަކުގައި

 .އާމީން. ތަނަވަސްކަން އަބަދުމެ ދެއްވުން، މަސަލަސްކަމާއި ލްހަޞު، އަމާންކަމާއި

 .ވަބަރަކާތުހޫهللا ވައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު .ޔާރައްބަލް ޢާލަމީން

 

 މްޤާސިމް އިބްރާހީ

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
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