މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 2011ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ބަޔާން

ރން ،އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް
ތތެރި ރައީސް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަ ު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަ ް
ވަރަޙުމަތު ﷲ ވަބަރަކާތު.

 2011ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މެދު ރާސްތާގެ ބަޖެޓު ބަޔާން

އށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ
ޖޓަކީ ،މެދު ރާސްތާގެ ތަރައްޤީ ަ
ޅ ދައުލަތުގެ މެދުރާސްތާގެ ބަ ެ
 2011ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެ ޭ
ވ
އ އެކު ދެމެހެއްޓެނި ި
ލބޭ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުމާ ި
ކށް ،ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދައަކީ ި
ޕްލޭންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮ
މިންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ހިފެހެއްޓުމަށް އަމާޒުކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބަޖެޓެއް.
އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
ލތަށް އަލިއަޅުވާލުމަކީ
ރމާކުރެވިފައިވާ އިޤްތީޞާދީ ޙަ ާ
ޓ ފަ ު
ށ ބަލާލުމުގެ ކުރިން ،ބަޖެ ު
ބަޖެޓުގެ ތަފްސީލު ބައިތަކަ ް
މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން.
ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ .އަށް ބަލާއިރު 2010 ،ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު  4.8އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެކަމަށް މިހާރު
ނ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ
ލަފާކުރެވޭ .މިއީ  2008ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބު ް

1

ހ ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް .މީގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ވީ
ދުވެލި  2009ވަނަ އަހަރު  2.3އިންސައްތަ ދަށްވުމަށް ފަ ު
ފަތުރުވެރުކަމުގެ ސިނާއަތާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތު ރަނގަޅުވެ ،ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާތީ.
ށ ލަފާކޮށްފައިވާއިރު،
މ ް
 2011ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު ،މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  4.6އިންސައްތަ ދަށަށް ދާނެކަ ަ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  7.8އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .މީގެ އިތުރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި
ވިޔަފާރިއާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ފާހަގަކުރެވޭ މިންގަނޑަކަށް ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .އަދި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި
 2011ވަނަ އަހަރުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި  4އިންސައްތަ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.
ނނު މަހުގެ އަދަދު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 28
 2009ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 2010 ،ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބޭ ު
ދޔަ  4އަހަރެކޭވެސް
ބލާ ،ވޭތުވެ ި
އިންސައްތަ ދަށްވެފައި .އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ަ
ނ
ށ ލަފާކުރެވޭ .މިގޮތުން  2011ވަ ަ
އެއްފަދައިން ،މިއަހަރުވެސް މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށަށް ދާނެކަމަ ް
އަހަރު ،މިސިނާއަތު އިތުރު  4.6އިންސައްތަ ދަށަށް ދާނެކަމަށް ބެލެވޭ .މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ވޭތުވެދިޔަ 7
އަހަރުވެސް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ދަށަށް ދިއުމާއި ،އަދި ކުރިމަގުގައިވެސް މިސިނާއަތު ކުރިއަރާނެކަމަށް
ލަފާނުކުރެވޭތީ،

ގ
މިސިނާއަތު ެ

ސިޔާސަތުތައް

ބަދަލުކޮށް،

މިހާރަށްވުރެ

ހަރުދަނާކުރުމަކީ

ވަރަށްވެސް

މުޙިންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ގާތްގަނޑަކަށް  9.7އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .މީގެ
މައިގަނޑު ސަބަބަކީ  2011ވަނަ އަހަރު އިތުރު ރިސޯޓުތަކެއް ހުޅުވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީއާއި ،އަދި ސަރުކާރުގެ
ބޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް
ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންނާއި ،ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ އުސޫލުން އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ޮ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާތީ.
ށ ވުރެ  2010ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާ ކުރިއަރާފައިވޭ.
ބލާއިރު 2009 ،ވަނަ އަހަރަ ް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ަ
ވނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ
ނކަމަށް ލަފާކުރެވޭަ 2008 .
ރ  14އިންސައްތަ ކުރިއަރާ ެ
މިގޮތުން 2010 ،ވަނަ އަހަ ު
ނ ދަތުރުކުރާ މިންވަރު މަދުވެ ،ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާ
ފތުރުވެރި ް
އިޤްތިޞާދަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުންަ ،
ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުވެސް ވަނީ މަދުވެފައި .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން 2009 ،ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާ  5.2އިންސައްތަ
ދަށަށް ދިޔަ.
ށ
މ  9މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަ ް
މ  9މަހާ އަޅާބަލާއިރު  2010ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަ ަ
 2009ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަ ަ
ޖއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ
ނ ކުރިއަރާފައިވޭ 2010 .ގެ ނިޔަލަށް ރާއް ެ
ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އަދަދު  13އިންސައްތައި ް
ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު  20އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ .އަދި މިގޮތުން ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު
ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ މިންވަރަކީ  7.8އިންސައްތަ 2012 .އާއި  2013ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ
ކުރިއެރުން  5.5އަދި  5.6އިންސައްތަ މައްޗަށް ދާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ.
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ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި 2010

ނ އަހަރު
ވަ ަ

ރށް ވުރެ އިތުރުވެފައި
ވނަ އަހަ ަ
ރންގެ އަދަދު ަ 2009
ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެ ި

ނ
އއިސްފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ .މިގޮތު ް
ކޓުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ަ
ވާއިރު ،ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާ ެ
ވރިން ޒިޔާރަތް ކުރާ ޔޫރަޕުގެ މާކެޓު ތަކުން ޒިޔާރަތް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް އާންމުކޮށް ފަތުރު ެ
އނާއިން އައިސްފައިވާ
ކުރާ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެފައިވާއިރު ،ކުރިއަރަމުން އަންނަ މާކެޓު ތަކުން ،ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޗަ ި
ވފައިވޭ.
މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރު ެ
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން،
ގ ނާޒުކުކަން އިތުރުވާ
ޑށް ބަރޯސާވުމަކީ އިޤްތިޞާދު ެ
ހ ބޮ ަ
އކަނި ފަތުރުވެރިކަމަށް މި ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަމަ ެ
ކަމެއްކަން  2004ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ އާއި  2009ވަނަ އަހަރުއައި ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުން
ބލުގައި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި އެއްވަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވޭނެ އެހެނިހެން
ސާބިތުކޮށްދޭ .މުސްތަޤް ަ
ނ ކަމުގައި މިފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.
ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް އެދާއިރާތަކަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއްދޭންޖެހޭ ެ
ގތެއްގައި އަހަރަކު 5
ބލަކަށްޖެހޭ މިންވަރު އެވްރެޖް ޮ
އރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ޕީން ޮ
ފާއިތުވީ ފަސް އަހަރަށް ބަލާ ި
އިންސައްތައަށް ވުރެން މަތީ އަދަދަކަށް އިތުރުވެފައިވޭ 2010 .ވަނަ އަހަރުގެ އަންދާޒާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި
އހަރަކު  59,240ރުފިޔާ ނުވަތަ 4,628
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ބޮލަކަށްޖެހެނީ ަ

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު2011 .

ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު  65,457ރުފިޔާއަށް ނުވަތަ  5,114ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
ށ
ނޓްސްގެ ހިސާބުތަކަ ް
ފކޮށްފައިވާ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަ ް
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން  2011ވަނަ އަހަރަށް ލަ ާ
ށ
ރއި އަޅާބަލާއިރު  40އިންސައްތަ އިތުރުވާނޭކަމަ ް
ގ ދަރަނި  2010ވަނަ އަހަ ާ
ޓ އެކައުންޓް ެ
ބަލާއިރު ،ކަރަން ް
ނ އަހަރު ހުރި 31
އކައުންޓްގެ ދަރަނި  2010ވަ ަ
ބލާއިރު ކަރަންޓް ެ
ނސްބަތުން ަ
ލަފާކުރެވޭ .އަދި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ި
އިންސައްތައިން  2011ވަނަ އަހަރު  39އިންސައްތައަށް އަރާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .މީގެ މައިގަޑު ސަބަބަކީ 2011
މއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރި
ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވު ާ
ށ އަންދާޒާކުރެވޭތީ.
އެކައުންޓްގެ ފަރަގު ބޮޑުވާނެކަމަ ް
ނ
ރ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރެވޭ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ އާމްދަ ީ
 2010ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު  2011ވަނަ އަހަ ު
ނ
ދނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެ ީ
(އެކްސްޕޯރޓް އަރނިންގްސް)  4އިންސައްތަ ދަށަށް ާ
ބ
ކށް ލި ޭ
އޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ މަހުގެ ބާވަތްތަ ަ
މަސްވެރިކަން އިތުރަށް ދަށަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީވެ ،ރާ ް
ފކުރެވިފައިވާތީ.
އާމްދަނީވެސް ދަށްވާނެކަމަށް ލަ ާ
 2009ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަސްމީ ރިޒާވްސް ގޮތުގައި  261.0މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރުމަށްފަހު  2010ގެ ނިޔަލަށް
ހުންނާނެކަމަށް މިހާރު ލަފާ ކުރެވެނީ  314.3މިލިއަން ޑޮލަރު .އަދި  2011ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ
ރިޒާވްސްގެ ގޮތުގައި  299.4މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނޭ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ .ރަސްމީ ރިޒާވުން އިމްޕޯޓްކުރެވޭ

3

ނ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް  3.4މަސްދުވަހުގެ އިމްޕޯރޓްސް އަދި  2011ވަނަ އަހަރު 2.8
ވ ަ
މިންވަރަށް ބަލާއިރު ަ 2010
ނދާޒާކުރެވޭ.
މަސްދުވަހުގެ އިމްޕޯރޓްސް ގައި ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް އަ ް
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
ތން ހިނގި ޚަރަދާއި،
ނ  2009ވަނަ އަހަރު ދައުލަ ު
މތި ް
މއްދާގެ (ހ)ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ޤާނޫނު އަސާސީގެ  96ވަނަ ާ
ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްގެ ހިސާބު ވާނީ ،މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މިބަޖެޓާއި އެކުގައި ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް
ހުށަހެޅިފައި.
 2010ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު ،މިއަހަރުގެ އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ ( 11,596,938,261އެގާރަ
ދހަ ހަ މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ހާސް ދުއި ސައްތަ ފަސްދޮޅަސް އެއް)
ބިލިއަން ،ފަސް ސަތޭކަ ނުވަ ި
ރުފިޔާ.

އަދި

2010

ވަނަ

އަހަރު

ދައުލަތުގެ

އާމްދަނީ

އާއި

ހިލޭ

އެހީއަށް

ލިބޭނެކަމަށް

ލަފާކުރެވެނީ

ތރު މިލިއަން ،ހަސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ހާސް ހަތަރު
ހ ަ
އން ،އަށް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ަ
( 6,894,638,444ހަ ބިލި ަ
ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު) ރުފިޔާ 2010 .ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު އާމްދަނީ އާއި ހިލޭއެހީއަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް
ލަފާކުރެވޭތީ،

ދހަ ނުވަ ހާސް އަށް
ހތް ސަތޭކަ ދެ މިލިއަން ،ދުއިސައްތަ ނުވަ ި
( 4,702,299,817ހަތަރު ބިލިއަން ަ

ނ އެކިއެކި މަޝްރޫޢު
ޖޓުގައި ހިމެ ޭ
ހމަޖެހިފައިވަނީ ބަ ެ
މށް ަ
ސަތޭކަ ސަތާރަ) ރުފިޔާ ދަރަނިވާނެ .މިދަރަނި ފޫބެއްދު ަ
ރ
ބނެކަމަށް ލަފާކު ާ
ގތުގައި ލި ޭ
ނ އެހީގެ ޮ
ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ލޯ ު

ނ އެއްސަތޭކަ ތިރީސް
( 1,138,822,745އެއްބިލިއަ ް

ބވީސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް) ރުފިޔާއިންނާއި ،ބޭރު ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި
އަށް މިލިއަން ،އަށް ސަތޭކަ ާ
ފައިސާ އިން ލިބޭ

ހ މިލިއަން ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް ހާސް ތިން
ހ ަ
( 376,935,373ތިން ސަތޭކަ ހަތްދި ަ

ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން) ރުފިޔާ އިންނާއި ،ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ( 1,202,778,824އެއް
ބިލިއަން ،ދުއިސައްތަ ދެ މިލިއަން ހަތް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ސައުވީސް) ރުފިޔާއިންނާއި،
ލފާކުރެވިފައިވާ
އެމް.އެމް.އޭ .މެދުވެރިކޮށް ޓްރެޜަރީ ބިލާއި ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ލިބޭނެކަމަށް ަ

1,983,762,875

ކ ފަސްދޮޅަސް ދެ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް)
ހތްސަތޭ ަ
ށޑިހަ ތިން މިލިއަންަ ،
( އެއް ބިލިއަން ނުވަސަތޭކަ އަ ް
ރުފިޔާ އިން.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
 2011ވަނަ އަހަރަށް މިހުށަޅޭ މެދު ރާސްތާ ބަޖެޓުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ 13,689,801,939
ޑހަ ނުވަ މިލިއަން ،އަށްސަތޭކަ އެއް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަ) ރުފިޔާ .އަދި
(ތޭރަ ބިލިއަން ހަސަތޭކަ އަށް ި
ބލިއަން
ހގެ ޖުމްލަ އަކީ ( 9,172,711,461ނުވަ ި
އ ީ
ލބޭނަކަމަށް ލަފާކުރެވުނު އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ ެ
ދައުލަތަށް ި
ތރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް) ރުފިޔާ .އެހެންކަމުން
ހ ަ
މލިއަން ،ހަތް ސަތޭކަ އެގާރަ ހާސް ަ
އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ި
ޑެފިސިޓްގެ ގޮތުގައި ( 4,517,090,478ހަތަރު ބިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ސަތާރަ މިލިއަން ނުވަދިހަ ހާސް ހަތަރު
ނ އެކިއެކި މަޝްރޫޢު
ޖޓުގައި ހިމެ ޭ
ހށަހެޅިފައިވާނީ ،ބަ ެ
ހމެނޭ .މިޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުމަށް ު
ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށް) ރުފިޔާ ި
ނ ސަތޭކަ
ބލިއަން ތި ަ
ރ ( 1,327,726,541އެއް ި
ލބޭނެކަމަށް ލަފާކު ާ
ގ ގޮތުގައި ި
ނ އެހީ ެ
ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ލޯ ު
ހަތާވީސް މިލިއަން ހަތް ސަތޭކަ ސައްބީސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް) ރުފިޔާ އިންނާއި ،ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ
4

ކ
މށް ލަފާކުރާ ( 369,399,757ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ މިލިއަން ،އިންސަތޭ ަ
ލބޭނެކަ ަ
ގޮތުގައި ފައިސާ އިން ި
ނއި ،ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒްކޮށްގެން
ކ ފަންސާސް ހަތް) ރުފިޔާ އިން ާ
ހތް ސަތޭ ަ
ނުވަދިހަ ނުވަ ހާސް ަ
ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ( 1,474,892,857އެއް ބިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު މިލިއަން ،އަށް ސަތޭކަ
ނުވަދިހަ ދެ ހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް) ރުފިޔާއިންނާއި ،އަދި އެމް.އެމް.އޭ .މެދުވެރިކޮށް ޓްރެޜަރީ ބިލު
ތން ސަތޭކަ ސާޅިސް ފަސް މިލިއަން،
(އެއް ބިލިއަން ި

ކރާ 1,345,071,323
ލފާ ު
ވިއްކައިގެން ލިބޭނެކަމަށް ަ
ހަތްދިހަ އެއް ހާސް ތިންސަތޭކަ ތޭވީސް) ރުފިޔާއިން.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން،

ދެން އަޅުގަނޑު މިބަލައިލަނީ 2011 ،ވަނަ އަހަރަށް އަދި މެދު ރާސްތާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ
ވނީ ،ބަޖެޓުގެ ހިސާބުތައް ރެކޯޑުކުރާ
އ ބިނާކޮށްފައި ާ
ދތަ ް
ތން ކަމަކަށް .މިބައިގައި ހުށަހަޅާ އަދަ ު
މުހިންމު ދެ ި
ގއިވާ ގަވަރމަންޓް ފިނޭންސް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ މިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް.
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުކަމު ަ
ދ
ދނީއަކީ ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ސިޔާސަތު ފަރުމާކުރުމުގައި އެންމެ މުޙިންމު އެއް ވަޞީލަތް .އަ ި
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމް ަ
ދނީ އިތުރުކުރުމަކީ،
ގއި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ،ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމް ަ
އޓެނިވި ގޮތެއް ަ
މިގޮތުން ،ދެމެހެ ް
ނންކުރެވޭނޭ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ސިޔާސަތު.
އެޤައުމެއްގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން ބައްޓަންކުރުމުގައި ބޭ ު
ލފާކުރެވުނީ  6,840.3މިލިއަން ރުފިޔާ.
ލބޭނެކަމަށް ަ
ރތަމަ ި
ށ ބަލާއިރު ،މިއަހަރު ފު ަ
ނ އަހަރަ ް
މިހިނގާ  2010ވަ ަ
ށ ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ބަލައި ،އަދި  2010ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅުނު މުހިންމު ދެ
ނަމަވެސް ،އަހަރުގެ މިހާތަނަ ް
ޓެކްސް ކަމުގައިވާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސްއާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ނަގާ ޖީ.އެސް.ޓީ ،.މިއަހަރުގެ
ލފާކުރެވެނީ 6,087.9
ލބޭނެކަމަށް ަ
ވނަ އަހަރަށް މިހާރު ި
ތެރޭގައި ތަންފީޒުކުރެވޭ ވަރު ނުވުމާއި އެކުަ 2010 ،
މިލިއަން ރުފިޔާ .މިއީ ފުރަތަމަ ލަފާކުރެވުނު އަދަދަށްވުރެ  11އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެއް.
 2011ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  8761.8މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .މިއީ
ށ ބަލާއިރު  44އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް .މީގެ
 2010ވަނަ އަހަރަށް މިހާރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދަ ް
މައިގަނޑު ސަބަބަކީ 2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ،ވިޔާފާރީގެ ފައިދާ އިން ނަގާ ޓެކްސްއާއި،
ކގެ ކުލީގެ މުއްދަތު
ރވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަ ު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ނަގާ ޖީ.އެސް.ޓީ ،.އަދި ފަތު ު
އިތުރުކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހިމެނިފައިވުން.
ރ އާމްދަނީގެ  59އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއިން.
 2011ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކު ާ
ދ
ހރާއި އަޅާ ބަލާއިރު 2011 ،ވަނަ އަހަރު އިޤްތިޞާ ު
ނގެ ތެރެއިން 2010 ،ވަނަ އަ ަ
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަ ީ
ކުރިއެރުމާއި ،ރާއްޖެ ޒިޔާރްތަކުރާ ފަތުރުވެރިން  20އިންސައްތަ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީއާއި ،އިތުރު 9
ރިސޯރޓެއް

ހުޅުވޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވުމާއި ،ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ހައުސިންގް މަޝްރޫޢުތައް

މށް
ފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ،ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓްކުރެވޭ ތަކެތި އިތުރުވެ ،އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީއިން ލިބޭނެކަ ަ
ނ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާ
ށ އަންދާޒާކުރެވޭ .އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ އިތުރު ް
ލަފާކުރާ ފައިސާ  19އިންސައްތަ އިތުރުވާނެކަމަ ް
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އސާ
ޓކްސް ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފަ ި
ފަތުރުވެރިން އިތުރުވާނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭތީ ،ޓުއަރިޒަމް ެ
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އިތުރުވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.
ނ ކަމަށް  2011ވަނަ އަހަރުގެ
ލއަން ރުފިޔާ ލިބޭ ޭ
ޓކްސްގެ ގޮތުގައި  612.5މި ި
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ެ
ށ
ނ  2011ވަނަ އަހަރަ ް
ނފީޒުކުރެވުން ހިމެނިގެންވަ ީ
ބލް ފާސްވެ ތަ ް
ނފައިވާނެ .ވީމާ މިކަމާއި ބެހޭ ި
ބަޖެޓުގައި ހިމެ ި
ހޅިފައިވާ ގޮތަށް ތަންފީޒު ކުރެވުމާއި ނުކުރެވުން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ އެންމެ
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަޖެޓް ހުށަ ެ
މުޙިންމު އެއް އަސާސު ކަމުގައި.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން،
ލ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް އާއި ބެހޭ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވުން ލަސްވުމަކީ ،އިންޓަރނޭޝަނަ ް
ދ
ވސް ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުން ،ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ ު
ނކް ،އާއި އޭ.ޑީ.ބީ އާއި މިނޫން ެ
މަނިޓަރީ ފަންޑާއި ވޯރލްޑް ބޭ ް
ނ ލިބުމަށް އެޅިފައިވާ
ހތެރިކަ ް
ރއިގަތުމަށްޓަކައި ދޭ އެ ީ
މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ،އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުން އަ ަ
ށ
އޤީގެ ދުވެލި ބާރުކޮ ް
ނވި ގޮތުގައި ހޯދައި ޤައުމީ ތަރަ ް
ދނީ ދެމެހެއްޓެ ި
އެންމެބޮޑު ހުރަސް .އެއީ ،ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމް ަ
ބޭރު ފައިސާގެ ދަތިކަން ފިލުވައިލެވޭނީ

ދަޢުލަތުގެ ދަރަނި އިތުރު ނުކޮށް ،ދެކޮޅު ޖެއްސޭނެފަދަ ހަރުދަނާ ޓެކްސްގެ

ފތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން
ދއިން ނަގާ ޓެކްސް އާއިަ ،
ނިޒާމެއް އޮތުމުން ކަމަށް ވާތީ .އަދި މިގޮތުން ،ވިޔަފާރީގެ ފައި ާ
ށ ވުރެ ކުޑަ ނުވާނެ
ދނީއަ ް
އގައި ،މިހާރު ލިބޭ އާމް ަ
ނަގާ ޓެކްސް ފަދަ ޓެކްސްތައް އޭގެ އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތެ ް
ނފީޒު ކުރެވުމަކީ ވަރަށް ވެސް މުޙިންމުކަމެއް ކަމުގައި މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން.
ގޮތަކަށް އަވަހަށް ތަ ް
ނ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި
ށފައިވާ އާމްދަނީގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެ ޭ
ށ ލަފާކޮ ް
 2011ވަނަ އަހަރަ ް

3,579.8

މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ .މިއީ  2010ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު 18 ،އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ބަލާއިރު 2010 ،ވަނަ އަހަރު މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށް ބަލައި ،އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ވ
 9,976.1މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .މިއީ  2010ވަނަ އަހަރަށް ފުރަތަމަ ލަފާކޮށްފައި ާ
ޖޓުގައި ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓުގެ
ށ އަދަދެއް 2010 .ވަނަ އަހަރަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ބަ ެ
އަދަދަށްވުރެ  8އިންސައްތަ ދަ ް
ނ
ނމަވެސް ،ބަޖެޓު ފާސްކުރެއްވި މަރުހަލާގައި ،އާމްދަ ީ
ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ،ޖީ.ޑީ.ޕީ.ގެ އިންސައްތައިން ަ .14.8
ހޯދާނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް ކަނޑަނޭޅި ،ޚަރަދުތަކެއް އިތުރުވުމުން ،ޑެފިސިޓު  18.7އިންސައްތައަށް އިތުރުވާނެކަމަށް
ލަފާކުރެވުނު .އަދި މިކަމުން ދިމާވާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ،ސަރުކާރަށް ޖެހުނީ އަހަރު ތެރޭގައި
ގ ޑެފިސިޓު 16.4
ޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލްކުރަން .އަދި މިމަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ،އަހަރު ނިމޭއިރު ،ބަޖެޓު ެ
މށް މިހާރު އަންދާޒާކުރެވޭ.
އިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓޭނެކަ ަ
 2011ވަނަ އަހަރަށް މިހުށަހެޅެނީ މީގެ ކުރީ ދެ އަހަރުވެސް ހުށަހެޅުނު ފަދަ މެދު ރާސްތާގެ ބަޖެޓެއް .ނަމަވެސް،
ނ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތެއްކަމުން ،މެދުރާސްތާގެ އޮނިގަނޑު އެންމެ ފުރިހަމަ
މިއީ އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވިގެ ް
ގޮތުގައި ހިމެނިފައި ނުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް 2009 .ވަނަ އަހަރާއި  2010ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން
6

ޖޓަކީ
ރށް ހުށަހެޅޭ މިބަ ެ
އމަށް .އަދި  2011ވަނަ އަހަ ަ
ޓށް މެދު ރާސްތާގެ ސިފަ ގެނަ ު
މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ،ބަޖެ ަ
ޕްރޮގްރާމް ބޭސްޑް މެދު ރާސްތާގެ ބަޖެޓެއް .ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ  2012އަށް ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓަކީ

ރޯލް އޯވަރ

ކުރެވޭނެ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ހެދުން .މީގެ މާނައަކީ 2012 ،ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓަކީ2011 ،އަށް ހުށަހެޅުނު
ގނެސް  2014ގައި
ކއި ،އެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކުރެވޭ ހޭދައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ނު ެ
ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތަ ާ
ދން .މީގެ ސަބަބުން،
ށހެޅޭމެދު ރާސްތާގެ ބެޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހެ ު
ތއް ހިމަނައިގެން ހު ަ
ކުރަން ޤަޞްދުކުރެވޭ ކަންތައް ަ
މެދު ރާސްތާގައި ސަރުކާރުން ރާވާ ތަންފީޒު ކުރަން ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ރައްޔިތުންނާއި
ރން ފަސޭހަވެގެން ދާނެ.
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހާމަވެ ،އޭގެ މައްޗަށް މުސްތަޤުބަލު ބިނާ ކު ު
 2011ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅޭ މިބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ،ޕްރޮގްރާމް ބޭސްޑް ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ،ނުވަތަ ކުރަން
ނ
ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލައި ،އެކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށް ރާވައިގެން ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި .ބަޖެޓުގައި ހިމެ ޭ
ލއި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް .މިބަޖެޓުގައި
ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާ ަ
ގޅު ގޮތުގައި ދިނުމަށް
އކަށީގެންވާ އަދި ފެންވަރު ރަނ ަ
ތންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް އެންމެ ެ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ،ނުވަތަ ރައްޔި ު
ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައިވާނެ .ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ޚަރަދުތައް
މހައި ޚަރަދަކީ ކަނޑައެޅޭ ނަތީޖާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައި
ލތުގެ އެން ެ
އެއްގޮތްކޮށް ،ދައު ަ
ޓން ހާސިލުކުރެވޭ ނަތީޖާ
ޖޓުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އަހަރު ތެރޭގައި މޮނިޓަރކޮށް ،ބަޖެ ު
ތން ބަ ެ
ހެދުން .އަދި މިގޮ ު
ފއި.
ކލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އޭ.ޑީ.ބީ.ގެ އެހީގެ ދަށުން މިހާރުވަނީ ފެށި ަ
ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް އެ ު
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
 2011ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ

 12,370.8މިލިއަން ރުފިޔާ 2011 .ވަނަ އަހަރަށް

ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު ،ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ،
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު .މިއީ ،ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ  49އިންސައްތަ 2010 .ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ
ހރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން  2010ވަނަ އަހަރުގެ
ބަލާއިރު މިބައި އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ދައްކަނީ 2011 ،ވަނަ އަ ަ
ގ
ބބުން ކުޑަކުރެވިފައިވާ ސިޔާސީ ،ސިވިލް ސަރވިސް ،އަދި ޔުނިފޯމް މުވައްޒަފުން ެ
އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަ ަ
މުސާރަތައް ކުރިން ހުރި ވަރަށް އިޔާދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާތީ އާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ރދު އިތުރުވެދާނެކަމަށް ބަލައި  200މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ވާތީ.
އުސޫލުން ހިންގަން ފެށުމުން ޚަ ަ
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައިގެ  18އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ސަރުކާރުން ދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކު އަދި
ނ މަތީގެ މީހުންނާއި،
މވައްޒަފުންނާއި 65 ،އަހަރު ް
ސަބްސިޑީސްއިން .އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނެނީ ،ދައުލަތުގެ ު
އގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންގެ ޚަރަދާއި ،އުމުރުން
ތން މަދަނަ ި
ޕެންޝަނަރުންނާއި ،އަދިވެސް އެހެނިހެން ގޮތްގޮ ު
ނގައި ބައިވެރިވުމަށް
ގ ފައިސާއާއި ،ސްކޫލްކުދިންނަށް ޓެކްސްޓް ފޮތާއި އިމްތިހާ ު
ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޕެންޝަން ެ
ސަރުކާރުން ދައްކާ ފީއާއި ،އަދި ވެސް އެހެނިހެން ސަބްސިޑީތައް .މިގޮތުން މިބައިގެ ޖުމުލައިގެ  92އިންސައްތައަކީ،
އ ދެވޭ ފައިސާ.
އެކި ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގަ ި
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އކޭ އެއްފަދައިން  2011ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރުމަށް
ދތުރުތަކަށް ކުރާ ހޭދަ ެ 2010
ދައުލަތުން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ަ
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންޓްރޯލްކުރެވިގެން .މީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ،އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވޭ
ނ
ނ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަން ދިނުމާއި އެކު ،ވަކިވަކި ް
ބނު ް
ހިނދެއްގައި އެނިޒާމުގެ ޭ
އުޅަނދުފަހަރު ހިފަންކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުން.

މިގޮތުން  2009ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ ކަނޑުމަގުން އަދި ވައިގެ މަގުން

ކުރެވިފައިވާ ދަތުރު ޚަރަދަށް ވުރެ 2011 ،ގައި ކުރުމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު  12އިންސައްތަ ވަނީ މަދު
ކުރެވިފައި.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
ނ
ޓ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށު ް
ޖޓުގައިވެސް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަން ް
ވނަ އަހަރުގެ ބަ ެ
 2009ވަނަ އަހަރާއި ަ 2010
ތރޭގައި ފެށިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް .ނަމަވެސް ،މިއާއި
ހިންގުނީ މުޅިންހެންވެސް  2007އާއި  2008ވަނަ އަހަރުގެ ެ
ޚިލާފަށް

2011

ވަނަ

އަހަރަށް

ކެޕިޓަލް

ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާ

މަޝްރޫޢުތަކުގެ

ތެރޭގައި

އައު

މަޝްރޫޢުތައް

ހިމެނިފައިވާނެ .އަދި މިމަޝްރޫޢުތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ހިންގަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ހާސިލުކުރަން
ހ
ޤތިޞާދީ ގޮތުން ދެކޮޅު ޖެ ޭ
ނ ކުރާ ސީދާ ހޭދައިގެ އިތުރުން ،އި ް
ލއިގެން .ދައުލަތު ް
ށ ބަ ަ
ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ މައްޗަ ް
އތުރުން ސަރުކާރާއި
ގ ި
ދކޮށްލެވިފައިވާނެ .އަދި މީ ެ
ކށް ޫ
ދއުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަ ަ
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެން ި
ނ
ވިޔަފާރިތަކާއި ހިއްސާވެގެން ޕްރައިވެޓެ ޕަބްލިކް ޕާރޓްނާރޝިޕް އުސޫލުން މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން ހުޅުވާލުމު ް
ރ ކުންފުނިތަކުން ޝަޢުގުވެރިވޭ .މިކަމުގެ ސަބަބުން
ގައުމުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކަށް ވިޔަފާ ި
އިންވެސްޓްމަންޓް މަތިވެ ،ވަޒީފާތައް އިތުރުވެ އާއްމު ހާލަތަށް ހެޔޮބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ މިބަޖެޓުގެ މުޙިންމު އެއް
އަމާޒު.
 2011ވަނަ އަހަރުގެ މެދުރާސްތާ އަމާޒަކީ ،ދަޢުލަތުގެ ހިންގުން ހަމަމަގަށް އަޅުވައި ،ދަޢުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް،
ނލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުގެ އިތުބާރު
ފހިކޮށް ،ބައި ަ
އިޖްތިމާއި ،އަދި ޢިޤްތިސާދީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް މަގު ަ
ފއިވާ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައި ހިންގުން .ދަޢުލަތުގެ މިސްރާބު އަމާޒުވެފައި މިހިރީ
ބޮޑުވާނޭ ގޮތަށް ބައްޓަންކުރެވި ަ
 2011ގައި ބަޖެޓްގެ ޑެފިސިޓް  15.3އިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓި ކުރިޔަށް އޮތް  3އަހަރު ނިމޭއިރު ،ދައުލަތުގެ
ހފެހެއްޓުން.
ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް  5.3އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތި ނުވާނެ ގޮތަށް ި
 2011ވަނަ އަހަރަށް އަދި މެދުރާސްތާއަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް އޮނިގަނޑު ތަންފީޒުކުރެވޭނީ ،މިހާރު
ގ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް
ހުށަހެޅިފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ ޚަރަދުތައް އިތުރުނުކޮށް ،ދައުލަތު ެ
ފުރިހަމަކުރުމަށް އަވަސްވެގަތުމުން ކަމުގައި މިފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން .މިގޮތުން  2011ގައި ނެގުމަށް
ހަމަޖެހިފަވާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސްއާއި ބެހޭ ބިލު ފާސްވެ ،މިޓެކްސް ނެގުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް
ފެށުމަކީ ،މި ދަނޑިވަޅުގައި ޑެފިސިޓް  15.3އިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ލާޒިމު ކުރާކަމެއް .މިމަގުން ކަން
ހށަހެޅޭ މެދުރަސްތާގެ
އލި ދިޔަފަދައިން  2011އަށް ު
ޓގެ އަމާޒުތައް ގެ ް
ހށަހެޅުނު ބަޖެ ު
ނުހިނގައިފިނަމަ  2010ގައި ު
އަމާޒުތައްވެސް ގެއްލި ހިނގައި ދިއުމަކީ ގާތްކަމެއް.
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 2011ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓު ފޫބެއްދުމަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ
ލނު އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ  369މިލިއަން
ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާއިންނާއި ،ބޭރުގެ ޯ
ކމަށް ލަފާކުރާ 1475
ރުފިޔާއިންނާއި ،ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރެވޭ ތަންތަނުން ލިބޭނެ ަ
މިލިއަން ރުފިޔާއިންނާއި ،އަދި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުގައި ޓްރެޜަރީ ބިލު ވިއްކައިގެން .މިގޮތުން ޓްރެޜަރީ ބިލުގެ ގޮތުގައި
 2011ވަނަ އަހަރު  1,355.1މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން،
އމިވާ  2011ވަނަ
ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް މަޑުޖެއްސުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،މިހާރު ހުށަހެޅިފަ ި
ހން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް
ތތެރި މަޖިލީ ު
ގންނަވާ ،މި ޢިއްޒަ ް
ހށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް މައިގަނޑު ބަދަލެއް ނު ެ
އަހަރުގެ ބަޖެޓުު ،
އެދި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.

 9މުހައްރަމް 1432
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މަޙްމޫދު ރާޒީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ވ
ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެ ި
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