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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

h

ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަން .މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް
ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން .މިދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި ،އެންމެހައި ޞަޙާބީން ޝާމިލު ކުރަން.
ތރި ރައީސް،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތް ެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
އެންމެހައި ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުން.
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުﷲ ވަބަރަކާތު.

ﷲ ގެ ހަޟުތަރުން ވާގިއެދި ހުރެ ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިއަދު އަޅުގަނޑު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅަނީ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ބަޔާން .މިއީ މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނައި" ،ޖަޒީރާ
ޓ
ރާއްޖެ" މެނިފެސްޓޯގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރަން ފުރުސަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ބަޖެޓުކަމުން ،މި ބަޖެ ު
ނ
އޔިތުންނަށް ބުރަބޮޑުނުވާ ެ
ފހިކޮށްދޭ ،ރަ ް
ށ ގަދަރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަގު ަ
ޔތުންނަ ް
ހ އެންމެހާ ރައް ި
ވެގެންދާނީ ދިވެ ި
ޖޒީރާ ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުކޮށައިދޭ ބަޖެޓަކަށް .މިއީ ދިވެހި ތާރީޚުގައިވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް
ފަދަ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިންަ ،
ދލުގައި ،ބަޖެޓު ބައިކުރެވޭ ގޮތް ނުވަތަ އެޕްރޮޕްރިއޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރއެއް މި އިއްޒަތްތެރި
ނންބަރެއްގެ ބަ ަ
ޖުމްލަ ބަޖެޓު ަ
މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ ފަހަރު .އަދި މިއީ ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތައް މާލީގޮތުން
ތގައި ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ބަޖެޓުގައި ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސްމެ.
ބާރުވެރިކުރުމަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮ ު

ނ
މި ބަޔާނުގައި  2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އަމާޒަށާއި ،މި ބަޖެޓު ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ތަންފީޒު ކުރެވޭނެކަ ް
ކަށަވަރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކަށާއި ބަޖެޓު ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކައް އަޅުގަނޑު
ބަލައިލާނަން .އަދި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަމައަށް ވާސިލްވުމަށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުރިހަމަ ކުރަން
ށ ގެނެސްދޭނެ ކަންކަމާއި،
ނ ް
ރން ،މި ބަޖެޓުން ރައްޔިތުން ަ
ހިމަނާފައިވާ މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި މަޝްރޫޢުތަކުގެ އިތު ު
ޅވާލާނަން .މީގެ އިތުރުން،
ބޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އަލިއަ ު
ދނީ އާއި ަ
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމް ަ
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ނދާޒާތަކުގެ
ލ ހާލަތާއި އަ ް
ގތާއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ އަދި މާ ީ
ޓ ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ ޮ
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ ު
ޚުލާސާއެއްވެސް އަރުވާނަން.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒަކީ ،ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުން.
ށ ހުށަހެޅޭ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅާނެ ބަޖެޓު.
ނ ް
މި ބަޖެޓަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަ ަ
މިގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމަށް  10.2ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓު ކޮށްފައިވާނެ .ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމަކީ
ދމާ ގާއިމުކުރުމަށް ޚާއްސަ
ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ވައުދެއް ކަމުގައިވުމާއެކު 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފެނާއި ނަރު ަ
އިސްކަމެއް ދީފައިވާނެ .އަދި  2019ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރެވުނު ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމާއި ،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ނުދެވޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މަސައްކަތް  2020އަދި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ
ތެރެއިން މަސައްކަތް ފަށައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން ހިމެނޭ.
ނ
ޓ ް
ރއްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭ ފެންވަރަށް ގެންދިއުމަކީ މި ބަޖެ ު
ދ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ަ
ހަމައެއާއެކު ،ދައުލަތުން ޭ
އަމާޒުހިފާނެ ކަމެއް .މިގޮތުން ،ރާއްޖޭގައި ސަރަހައްދީ ހަބްތަކެއް ތަރައްޤީކުރުމާއި ،އެ ހަބްތަކުގައި ދައުލަތުގެ އާންމު
އ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ރޭވިފައިވޭ.
ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ގާބިލުކަމާ ި
ނ
ޖޓު ް
ގ ބަ ެ
ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ،ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދެވޭ ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ،ދައުލަތު ެ
އ ކަނޑައެޅިފައި .މިގޮތުން ،ރާއްޖޭގެ 5
ނ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ ި
ވ ަ
ދއެއް ކުރުމަށް ވަނީ ަ 2020
މިހާތަނަށް ނުކުރާވަރުގެ ބޮޑު ހޭ ަ
ސަރަހައްދެއްގައި  5ޓަރޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އިތުރުން ސިއްޙީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް
ބން ރާއްޖޭގައި އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ބޭސްފަރުވާގެ
މުޅި ރާއްޖޭގައި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގޭނެ .މީގެ ސަބަ ު
ނފަށާނެ.
ހިދުމަތް ލިބެ ް
މ ބަޖެޓު .އެއް ދަންފަޅިއަށް
ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު ،މަތީ ތައުލީމަށް ކުރާ ހޭދަ އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓަކަށް ވެގެންދާނީ ި
ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކްލާސްރޫމުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ،ރާއްޖޭގެ  104ރަށެއްގައި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގޭނެ.
ރ ރަނގަޅުކުރުމާއި ،ޓެކްނޮލޮޖީގެ
އމާއި ،ޓީޗަރުންގެ ފެންވަ ު
ތގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދި ު
މީގެ އިތުރަށް ،ސްކޫލު ނާސް ާ
ނ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ.
އެހީގައި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ވަސީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ހޭދަކުރު ް
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ށ
ނ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުންވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހިންގުމަ ް
އަތް ފޯރާ ފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަ ް
ހަމަޖެހިފައިވާ 20,000 ،ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް
ށ ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެންމެ ބިޔަ ބޮޑު މަޝްރޫޢު .މި މަޝްރޫޢު ފެށުމަށް
ނ ް
ހައްލެއް ގެނެސްދޭނެ ،މިހާތަ ަ
ގއި ހިމެނިފައިވާނެ.
ބޭނުންވާ ފައިސާވެސް މި ބަޖެޓު ަ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އިގުތިސާދު ސިންދަފާތު ކުރުމަށް ،އިގުތިސާދީ މަސައްކަތްތަކަށް މަގުފަހިވާނޭ މަޝްރޫއުތަކާއި
ހަރަކާތްތަކަށް އިސްކަން ދީފައިވާނެ .މިގޮތުން ،ރާއްޖޭގެ މައި ސީޕޯޓް ގުޅިފަޅުގައި ބިނާކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމާއި ވެލާނާ
ނލް އެއަރޕޯޓްގެ ޓަރމިނަލްގެ މަޝްރޫޢުކުރިއަށް ގެންދިއުން ފާހަގަކުރެވޭ.
އިންޓަނޭޝަ ަ
ސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު އެއް ވައުދުކަމުގައިވާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވައި އަމިއްލަ
ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ ހިނގުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ކައުންސިލްތަކަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް2020 ،

ނ
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއި ް

ދައުލަތުގެ މާލީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ރޭވިފައިވޭ .އެއީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދައުލަތް ހިންގުމުގެ
މށް ކަނޑައެޅުން .މި ބަދަލާއެކު،
ލ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނު ަ
ބޖެޓުން 'ބްލޮކް ގްރާންޓެއް' ލޯކަ ް
ގ ަ
ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ،ދައުލަތު ެ
ރވެރިކަން ދެވޭނެ.
މާލީގޮތުން ލާމަރުކަޒު ކުރެވި ،ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ބާ ު
ގ އަނެއް އަމާޒަކީ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރާ މިންވަރު
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ެ
ޓން ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ،ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެހީގައި ،އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް،
މަތިކުރުން .މިގޮތުން ،ބަޖެ ު
ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރާ މިންވަރު މައްޗަށް ޖެއްސުމަކީ މި ބަޖެޓުގެ މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިއެއް.
މއަށް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި
ތރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަ ަ
ޖޓު މެދުވެރިކޮށް ަ
ށ ދައުލަތުގެ ބަ ެ
އ ހިލާފަ ް
އެހެނިހެން އަހަރުތަކާ ި
ވާސިލްވުމުގެ އަސާސަކަށް ބޭނުން ކުރާނީ ،ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތައް.
މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓުގެ މެދުރާސްތާ އަމާޒުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އ.ދ .ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ނުވަތަ
"ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް" ގައިވާ އަމާޒުތައް ހާސިލްކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް ވާނީ ބައްޓަންކުރެވިފައި.
މިގޮތުން  2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫޢުތަކަކީ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދޭނެ ފަދަ
ނ
ނދާ ެ
ނ އާންމު ފަރުދުންނަށް އޭގެ ލާބަ އާއި މަންފާ ލިބިގެ ް
ރިއަލިސްޓިކް ،ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ،އަދި ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ މަތި ް
ޕްރޮގްރާމްތަކަކާއި މަޝްރޫޢުތަކެއް.
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އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
ނ
ނމެ މުހިންމު އެއް އަސާސަކީ އިގްތިސާދީ ހާލަތު .އާމްދަ ީ
ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ކަނޑައަޅައި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބަލާ އެ ް
މދުރާސްތާގައި އިގްތިސާދީ
އާއި ޚަރަދު ވަޒަންކޮށް އަންދާޒާކުރުމުގައި ،ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތާއި ެ
ގތުގެ އަންދާޒާތައް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރޭ .އަޅުގަނޑު ދެން މި ބަލައިލަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ
ދނެ ޮ
މިންގަނޑުތައް ބަދަލުވެގެން ާ
ލތަކަށް.
ބލެވޭ ބަދަ ު
އަދި މާލީ މިންގަނޑުތަކަށް އައިސްފައިވާ ،އަދި މެދުރާސްތާގައި އަންނާނެކަމަށް ެ
ހިނގަމުންދާ  2019ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ކުރިއަރާނެކަމަށް ބެލެވެނީ  5.7އިންސައްތައިން .މި އަހަރު
ރކަމުގެ ދާއިރާ  12.7އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެކަމަށް
އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ،ފަތުރުވެ ި
އަންދާޒާކުރެވޭ .އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މަޑު ޖެހުނު ނަމަވެސް ،މިހާރުވަނީ ކުރިއަރަން ފަށާފައި.
މިނިވަން ވިޔަފާރި އާއި އިޤްތިސާދީ ގުޅުންތައް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި އިޤްތިސާދުތަކުގެ މެދުގައި ހީނަރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅަކަށްވާތީ،
ނލް މަނިޓަރީ ފަންޑުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި  2019ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުގައިވެސް އިޤްތިސާދީ
އިންޓަނޭޝަ ަ
ދުވެލި މަޑުޖެހޭނެ .ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަކީ ހުޅުވިފައިވާ އިޤްތިސާދެއްކަމުން ،މިކަމުގެ އަސަރު މި އަހަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
ކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ .މި ކަންކަން މިހެން ހުރިނަމަވެސް ،ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު އެކަށީގެންވާ
މށް ބެލެވޭ.
މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެކަ ަ
ދވެލި  7.5އިންސައްތައަށް
ވނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ު
ކށްަ 2020 .
ނނަނީ ވަރަށް އުޖާލާ ޮ
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ކުރިމަގު ފެ ް
މައްޗަށް ޖެހޭނެ .މެދުރާސްތާގައިވެސް އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާ މިންވަރު މަތީގައި ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް ބެލެވޭ .މީގެ މައިގަނޑު
ދ
ބލެވޭތީ ،އަ ި
ތން އަހަރުވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުންދާނެކަމަށް ެ
އތް ި
ސަބަބަކީ ،ކުރިއަށް ޮ
އދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށާއި ގުޅިފައިހުރި އެހެނިހެން
ސަރުކާރުން ރާވާފައި ހުރި ބޮޑެތި ،ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފަ ި
ދ ދަނޑިވަޅެއްގައި ،މިކަމުގެ
ނ ާ
ށން ކަންކަން ރޭވި ބައްޓަންވަމު ް
ބލެވޭތީ .ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގެ ދަ ު
ދާއިރާތަކަށްވެސް ކުރާނެކަމަށް ެ
ފޮނިމީރުކަން ކުރިއާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށްވެސް ލިބިގެންދާނެ.
ނ
ޝ ް
ދ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު 2019 ،ވަނަ އަހަރު އިންފްލޭ ަ
ވތަ ތަކެތީގެ އަގުތައް އިތުރުވަމުން ާ
ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ނު ަ
ނނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 1
ރޭޓް ހުރީ އެވަރެޖްކޮށް  0.1އިންސައްތައިގައި 2020 .ވަނަ އަހަރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުން ާ
އިންސައްތައިގައި.
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ނ
އ ް
ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވަށް ބަލާއިރު 2019 ،ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ރިޒާވްގައި ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ  636މިލި ަ
ނ
ނނެކަމަށް އެމްއެމްއޭ އި ް
މލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގައި ހުން ާ
އެމެރިކާ ޑޮލަރު .މި އަދަދު  2020ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ި 819
ލަފާކުރޭ .ރާއްޖެއަކީ އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައި އޮތް ކުޑަ ގައުމަކަށް ވީހިނދު ،ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ  2023ވަނަ އަހަރު
ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވް  1ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރުން .ރިޒާވް ޕޮޒިޝަން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައި
ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ ބޭންކްއާއިއެކު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވޭ.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
ޓ
ގ ކުރިން ،ހިނގަމުންމިދާ  2019ވަނަ އަހަރު ބަޖެ ު
ލށް ދިއުމު ެ
ޅ ބަޖެޓުގެ ތަފްސީ ަ
 2020ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަ ާ
ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ކުރުގޮތަކަށް ބަލައިލާނަން .މިގޮތުން 2019 ،ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އާއި
އން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .އަދި ފާސްކުރެވުނު ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓާއެކު ،އަހަރު
ބލި ަ
ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ި 24.1
ނިމޭއިރު ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ  29.1ބިލިއަން ރުފިޔާ .ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ
އާންމު ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށް  20.8ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ
ލވޭ .އެހެންކަމުން 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް
ގޮތުގައި އަހަރު ނިމޭއިރު  8.2ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެކަމަށް ބެ ެ
އރު  5.7އިންސައްތަ .ހަމަ
ވނީ  5.0ބިލިއަން ރުފިޔާގައި .މިއީ ޖީޑީޕީ ގެ ނިސްބަތުން ބަލާ ި
ހުންނާނެކަމަށް މިހާރު ބެލެ ެ
ލވެނީ  52.5ބިލިއަން ރުފިޔާގައި .މިއީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން
ބ ެ
ނނާނެކަމަށް ެ
އލަތުގެ ދަރަނި ހު ް
އެހެންމެ ،މި އަހަރު ނިމޭއިރު ދަ ު
 59.8އިންސައްތަ.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
ށ ތައްޔާރުވެފައި .ﷲ ގެ
ނގުމަ ް
ރ އޮތި އެންމެ މަތީ ގިޔަރުގައި ހި ް
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް އިންޖީނު މިހާ ު
ވާގިފުޅާއެކީ 2020 ،ވަނަ އަހަރުވާނީ ،ރައްޔިތުންނަށް މި ސަރުކާރުން ވީ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ އެންމެ ގިނަ އަމަލީ މަސައްކަތް
ފެށޭ އަހަރަށް.
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 2020ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލައަކީ ( 37,504,493,680ތިރީސް ހަތް ބިލިއަން ފައްސަތޭކަ ހަތަރު
މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ).
މީގެ ތެރެއިން ،ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެކަމަށް ބެލެވެނީ  35.6ބިލިއަން ރުފިޔާ .ބަޖެޓާއި ޚަރަދާއި ހުރި ތަފާތުގެ ބޮޑު
ނ
ވނަ އަހަރު ޖުމްލަ އާމްދަ ީ
ގ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ދައްކާ  1.9ބިލިއަން ރުފިޔާ .އަދި ަ 2020
ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ،ދައުލަތު ެ
އާއި ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  29.9ބިލިއަން ރުފިޔާ .އެހެންކަމުން 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ
ލއަން ރުފިޔާއިން .މިއީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން  5.8އިންސައްތަ.
ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ވާނީ  5.7ބި ި

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
ތ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަސާސަކަށް ބަލާފައިވާނީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ނުވަ ަ
ރވިފައިވާނީ އެސްއޭޕީ ގައި
އެސްއޭޕީ .މިގޮތުން ،ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކާއި މަޝްރޫޢުތަކެއް ބައްޓަންކު ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަމައަށް ވާސިލްވުމަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތަށް.
ކރުވަނިވި މަޝްރޫއުތަކަކާއި
ހރިހާ ދާއިރާތަކަށްވެސް ފައިދާ ު
މިގޮތުން" ،ނޫ އިޤްތިސާދު" ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިގުތިސާދީ ު
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ .އަދި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާކޮށް ،ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް
ކ ސަރުކާރުގެ އެއް އަމާޒު.
ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމަ ީ
މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރިކަންކަމަށް ބަލާއިރު ،މަސްވެރިންނަށް މިހާރު ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ދައްޗަކީ އެމީހުން ބާނާ މަސް
ފަސޭހަކަމާއެކު ކިރާލެވޭނެ ގޮތްތައް މަދުވުން 2020 .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިފްކޯގެ ކޫއްޑޫ އަދި ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ކެޕޭސިޓީ
ވލިއު އެޑްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ
ގން ެ
މނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށް ެ
ޤކުރަން ހިމެނިފައިވާނެ .އަދި ޒަ ާ
އިތުރުކޮށް ވަސީލަތްތައް ތަރައް ީ
ހފައިވޭ .މީގެ އިތުރުން ،ރާއްޖޭގައި
ފކްޓްރީ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވެސް ހަމަޖެ ި
އެކިހިސާބުތަކުގައި ގޭދޮށު މަސް ެ
މލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް
ކުރާ މަސްވެރިކަމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ޯ
ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ދަށުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވޭ.
ތރު ތަރައްޤީ ގެނެސް ޑައިވާސިފައި ކުރަން ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އި ު
ކލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއަރައި،
ގާއިމް ކުރުމަށް މި ބަޖެޓުގައި ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދީފައިވާނެ .މިކަން ކުރެވިގެންދާނީ ލޯ ަ
ބޖެޓު ބަޔާން 2020
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންފާ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބެހިގެންދާނެ ވެއްޓެއް ގާއިމްވެގެން ދާނެގޮތަށް .މީގެ
ވސް  154މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ.
ތހާރު ކުރުމަށް މިއަންނަ އަހަރު ެ
އިތުރުން ،ފަތުރުވެރިކަން އިސް ި
އސް މާކެޓަށްވެސް އެކަމުން
ފތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރުވެގެންދާނީ ،ލޯކަލް ޓޫރިޒަމާއި ގެސްޓް ހަ ު
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ،ރާއްޖޭގެ ަ
އެކަށީގެންވާ އެކްސްޕޯޝަރއެއް ލިބޭގޮތަށް.
އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ހާއްސަކޮށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ
ހމަކުރުމަށް އެހީވެދިނުމަށް،
ކން ވިޔަފާރީގެ މައިދާނަށް ވަދެ ފައި ަ
ވިޔަފާރިތަކުން .މިގޮތުން ،ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަ ު
އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް  2020ވަނަ އަހަރުވެސް ލޯނު ދޫކުރަމުންދާނެ .މިގޮތުން
އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަނަށް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި  400މިލިއަން ރުފިޔާ  2020ވަނަ އަހަރު
ދޫކުރާނެ .ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މި  3އަހަރު ކެޕިޓަލް ދޫކޮށް ،ސަރުކާރަށް ބަރޯސާނުވެ ލޯނު ދޫކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރުގެ
ފަންޑެއް އެ ކުންފުނީގައި ގާއިމުކުރުން .އެއާއެކު ،މަދުވެގެން އަހަރަކު  400މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ
ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ ގާބިލުކަން ހުރި ފުދުންތެރި ކުންފުންޏަކަށް ،އެ ކުންފުނި ހެދުން .އަދި އެސް.އެމް.އީ ޤާނޫނުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން އިތުރު  50މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ.
ނ
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު އަހަރުން އަހަރަށް ކުރިއަރާފައިވާއިރު އަދި އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލުގެ އަދަދު އެތައް ގުނައަކުންން އިތުރުވަމު ް
ނތާ  30އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެއްޖެ .މީގެ ސަބަބުން މުދާ ބޭލުމަށާއި ،މުދާ
ދިޔަނަމަވެސް މާލޭ ޕޯޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ނާން ަ
ނޖެހުންތަކެއް ވިޔަފާރިތަކަށް
ދއުމުގައި ޒަމާނާ ނުކިއްސަރު ގޮ ް
ގން ި
ތނާއިހަމައަށް މުދާ ެ
ރ ތަން ަ
ގުދަން ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރި ކު ާ
ށ
ގއި ހިމަނާފައިވާ ގުޅީފަޅު ޕޯރޓް ޕްރޮޖެކްޓްއަކީ ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯރޓްކޮށް ،ގުދަންކޮ ް
އަންނަނީ ދިމާވަމުން .މި ބަޖެޓު ަ
ގެންގުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެނެވޭ އެންމެ ބޮޑު އިންގިލާބީ ބަދަލު ގެނެސްދޭނެ ޕްރޮޖެކްޓް .މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި މަޝްރޫއަށް
ލ
ނޝަނަ ް
އ ތަރައްގީ ކުރެވޭ ބަނދަރު ވެގެންދާނީ އިންޓަ ޭ
ބން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ .ގުޅީފަޅުގަ ި
ބޭނުންވާ ި
ރ
ޝިޕިންގ ރޫޓްތަކުގައި ދަތުރުކުރާ ބޮޑެތި އާގުބޯޓުފަހަރަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭވަރުގެ ބަނދަރަކަށް .މީގެ ސަބަބުން ،މިހާ ު
ށ އައިސް ،ރާއްޖެއަށް މުދާ
ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަން މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރާ ފީޑަރ ބޯޓުފަހަރަށް ބަރޯސާވުން ނިމުމަކަ ް
ވ
ދ ާ
ނ ކުޑަވެގެންދާނެ .އަދި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގައި މިހާރު ހޭ ަ
ހ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑުތަ ް
ގެންނަން ކުރަންޖެ ޭ
މުއްދަތު މަދުވެގެން  5ގުނަ ކުޑަކުރުން.
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ނ
ވ ަ
ށ ަ 2020
ފށި ގުޅާލާނެ ބުރިޖެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަ ް
ވލިނގިއްޔާއި ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަ ު
އަދި ހަމައެއާއެކު ،މާލެ އާއި ި
ށ ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތަކުގެ
ނ ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ .މިހާރު މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ ް
އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  412މިލިއަ ް
މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
އޯގާތެރި ސަރުކާރެއްގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ

ހ
ނތެރި މިންގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ،ހުރި ާ
އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފުދު ް

ތއުލީމާއި ސިއްހީ ހިދުމަތް
ފންވަރު ރަނގަޅު ަ
މތީ ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން .މިގޮތުންެ ،
ފަރުދުންނަށްވެސް ހަމަހަމަ ކަން ަ
ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބޭނެކަން މި ސަރުކާރުން ކަށަވަރު ކުރާނެ.
އޖޭގެ  5ސަރަހައްދެއްގައި
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިހުރި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ،ރާ ް
މނިފައިވާނެ .މިގޮތުން ،މި
ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ގާއިމްކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް  141މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހި ެ
ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގދ .ތިނަދޫ ،ރ .އުނގޫފާރު ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ،ލ .ގަން އަދި ސ.
ހިތަދޫގައި .އަދި ސިއްޙީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަކި މިންގަނޑެއްގައި ހިފަހައްޓައި ،ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ސިއްޙީ
ނށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހަމަކޮށް ،މި ދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާނެ.
ހިދުމަތްދޭ ތަންތަ ަ
މީގެ އިތުރުން ،މިއަންނަ އަހަރު ނެޝަނަލް އެމްބިއުލޭޓަރީ ހިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމަށާއި ،ޤައުމީ ސިއްހީ ވިއުގަ ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރާނެ
ފރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމް ކުރުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވޭ.
އން ް
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ި
އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ ރާއްޖެފަދަ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމަކަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް .ވަކިން ޚާއްސަކޮށް،
މި ދަނޑިވަޅަކީ ކުރިއަށް އޮތް ގަރުނަށް ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ނިސްބަތުން އެންމެ މަތީގައި
ގޅަށް ހިފައި ހަރުދަނާ ،ތަޢުލީމީ ޒުވާން ޖީލެއް އުފައްދާ،
ހުންނާނެ ވަގުތުކަމުގައި ބެލެވޭތީ ،މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ރަނ ަ
ރނު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން
ކށް ހުނަރުވެރިން ތަމް ީ
ހން ބިނާ ޮ
ގބިލް މީ ު
ނނަން ޖެހޭާ .
ޑިމޮގްރަފިކް ޑިވިޑެންޑް ގެ ފައިދާ ލިބިގަ ް
އ
ގހުރި އިންވެސްޓްމަންޓެ ް
ށ ކުރެވޭ އަ ު
ލމަކީ މުސްތަޤްބަލަ ް
ތން ،ތަޢު ީ
ދ އެއް ކަންތައް .މިގޮ ު
އެންމެ ބޮޑަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ޭ
ނޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ދަންފަޅިއަށް
ކަމަށްދެކި ،ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމީ ި
ޓރަކްޗަރ ގާއިމުކުރުމަށް
ނންވާ އިންފްރާސް ް
މސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ .އަދި މިކަމަށް ބޭ ު
ސްކޫލްތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ ަ
ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާނެ.
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މ ޒަމާނީ ޓެކްނިކަލް އަދި
އަދި ޒުވާނުންގެ ހުނަރު ތަރައްގީކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ،އެން ެ
ނ
ގއި ގާއިމް ކުރުމަށް ވަ ީ
ނއް މާލެ ސިޓީ އަދި ފުވައްމަލުކު ަ
ޓޓިއުޝަ ެ
ޑ ޓްރެއިނިންގ އިންސް ި
ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އެން ް
ބަޖެޓު ކުރެވިފަ .މީގެ އިތުރުން ،ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް މިއަންނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށްދާނެ .އަދި
މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ދެމުންގެންދާ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ލޯން ސްކީމަށާއި ހިލޭ ފަސްޓް ޑިގްރީ އާއި
ހަމައަށް ކިޔެވުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށާއި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް  750މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުކުރެވިފައިވޭ .މިއީ ވޭތުވެދިޔަ
އަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާ އިރު މިކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރެވޭ އަހަރު.
ރކޮށްދޭ އެހީތައް ދިނުމުގައި
ދނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ފޯ ު
މޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ި
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޖްތި ާ
ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މި ބަޖެޓުގައި އިސްކަންދީފައިވާނެ .މިގޮތުން ،އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމުގެ ތަނަވަސްކަން
ޑއެޅިފައިވާނެ .މީގެ އިތުރުން ،ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙީ ފަރުވާގެ
މށް  4ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ކަނ ަ
ނެތް ފަރުދުންނަށް އެހީވު ަ
ނ
ޖޓު ކުރެވިފަ 2020 .ވަ ަ
ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން އާސަންދަ ސްކީމްއަށް  951މިލިއަން ރުފިޔާ ވާނީ ބަ ެ
އ
ހން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލެ އާއި ލ .އަތޮޅުގަ ި
އޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހެނި ެ
އަހަރަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައިހުރި ި
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި 'ޗިލްޑްރަންސް ހޯމް' އެއް ޤާއިމް ކުރުން ހިމެނޭ.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
ދިވެހި

ކޮންމެ

ރައްޔިތަކީ

ފަހުރުވެރި

އާއިލާއަކަށް

ނިސްބަތްވާ،

ގަދަރުވެރި

ދިރިއުޅުމެއް

އުޅެވޭ

ރައްޔިތެއްކަން

ނ
ފރާ ފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަ ް
ތކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދީ ،އަތް ޯ
ދ ި
ނނަށް ދިމާވެފައިވާ ގެދޮރުގެ ަ
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ،ރައްޔިތު ް
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް އެއް އަމާޒު .މިގޮތުން ،މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި
 20,000ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅާ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ .ސަރުކާރުން ރާވާފައިވަނީ މީގެތެރެއިން
ނ ގަސްތުކުރާ ހައުސިންގ
10,000ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް މިއަންނަ އަހަރު ފަށަން .އަންނަ އަހަރު ފަށަ ް
ނންވާ އިކުއިޓީ ގޮތުގައި  600މިލިއަން
މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭ ު

ރުފިޔާ ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާނެ .މީގެ އިތުރުން ގެދޮރު އިމާރާތް

ތ
ތނަވަސް ކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަ ް
ހއުސިންގ ފައިނޭންސް ކުޑަ ރޭޓެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގު ަ
ވ ފައިސާ އަދި ަ
ކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ކުރެވެމުން.
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އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް ގުދުރަތީގޮތުން ރޯދި ކުރައްވާފައިވާ މުއްސަނދި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ނތެރި އަދި ޖަޒީރާވަންތަ ތަރައްޤީގެ މަންޒިލަކާ ހަމައަށް ވާސިލްވާން ސަރުކާރުން ވާނީ
ހިފައި ،ދެމެހެއްޓެނިވި ،ފުދު ް
ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލާފައި .މީގެތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސިޔާސަތަކީ ،ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތައް
ގ
ޖނެރަލް ލެޖަރ ެ
މގޮތުންެ ،
ނން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުންި .
އ ބޭ ު
މާލީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވައި ،މައުނަވީ ގޮތެއްގައި ވަސީލަތްތަ ް
ށ ޚަރަދުކުރުމުގައި އިތުރު
ކޯޑު ލެވަލްގައި ބަޖެޓުކޮށްގެން ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލައި ،ކައުންސިލްތަކަ ް
ށ ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ
ތށް "ބްލޮކް ގްރާންޓް" ނުވަތަ ހިލޭ އެހީ ދޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި .މިގޮތަ ް
މިނިވަންކަން ލިބޭގޮ ަ
ނ
އެހީގެ ޖުމްލަ މިންވަރަކީ ޑޮމެސްޓިކް ރެވެނިއުގެ  5އިންސައްތައިގެ އިތުރުން ،ބިމާއި ،ރަށްރަށާއި ،ފަޅާއި ފަރުފަދަ ތަންތަނު ް
ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީގެ  40އިންސައްތަ .މީގެ އިތުރުން ،ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ
ގތުން  2020ވަނަ އަހަރު
ގ ގޮތުގައި ވަނީ ހަމަޖެހިފައި .މި ޮ
ދނީ ެ
ދނީ އެއީ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ އާމް ަ
ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމް ަ
ރ
ޓގެ ގޮތުގައި  1.6ބިލިއަން ރުފިޔާ ދެވޭނެ .މިއީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފާސްކު ި
ކައުންސިލްތަކަށް ބްލޮކް ގްރާން ު
 656މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ  2.4ގުނަ އިތުރު އަދަދެއް.
ށ
ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީ ދޫކުރަން ފެށުމުން ،ހުރިހާ ކައުންސިލަކަށްވެސް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާނެ .މިސާލަކަ ް
ވނަ އަހަރު  500އަށްވުރެ ދަށުގެ އާބާދީ ގެ ރަށްރަށަށްވެސް ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި އެވަރެޖްކޮށް 4
ދަންނަވާނަމަަ 2020 ،
ދލާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ ދަށުން
މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ .މި ބަ ަ
ތން
އޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާ ު
ބން ،ރަ ް
ވނެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަ ު
ށ ގެންދެ ޭ
އންސިލްތަކުގެ ދަށަ ް
ޢތައް ކަ ު
ހިނގާ ކުދި މަޝްރޫ ު
އދަދުތައް ހިސާބުކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލު އަދި ވަކިވަކި
މގު ތަނަވަސްވެގެންދާނެ .މި ަ
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ަ
ކައުންސިލްތަކަށް މި ފައިސާ ބެހޭގޮތް  2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެ.
ގ
ލއި ފަސޭހަ ދަތުރު ފަތުރު ެ
ހށަހަޅާފައިވާނީ ު
ގއި ބަޖެޓުގައި ު
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ސިޔާސަތުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގޮތު ަ
ނިޒާމަކުން ހުރިހާ ރަށްރަށާއި އާބާދީތައް ގުޅާލުން .މިގޮތުން ،ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް 2020
ގ
ބނުންވާ ޒަމާނީ ބާރުދުވެލީ ެ
ވނެ .މި ނިޒާމުގެ ދަށުން ދަތުރުކުރުމަށް ޭ
މލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައި ާ
ޖޓުގައި ި 150
ވަނަ އަހަރުގެ ބަ ެ
ފެރީތަކާއި މި ނިޒާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ އަދި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެންދާނެ .އަދި އިތުރު
ވ
އެއަރޕޯޓްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމާއެކު ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުން ާ
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ޓަރމިނަލްތަކާއި މިކަންކަމާގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްވެސް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިފައިވޭ .މީގެ އިތުރުން،
ފއިވާނެ.
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  117ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް  1.1ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނި ަ
ހ އަސާސީ ހައްގުތައް .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޢކަށްވެސް ލިބެންޖެ ޭ
މ ަ
ރދަމާ ނިޒާމަކީ ކޮންމެ މުޖުތަ ަ
ފނާއި ނަ ު
ސާފު ،ރައްކާތެރި ބޯ ެ
އަމާޒަކީ ކުރިއަށްއޮތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުތަކުގެ މަސައްކަތް
ފެށުން.

ތން
މިގޮ ު

ނނަ
މިއަ ް

އަހަރުގެ

ބަޖެޓުގައި

143

ރަށެއްގެ

ފެނާއި

ނަރުދަމާ

ނިޒާމުގެ

އ
މަސައްކަތްތަ ް

ބލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ.
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ި 1.2
އ
ށ ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަ ް
ރާއްޖެއަކީ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް ލިބިފައިވާ ޖަޒީރާ ގައުމެއްކަމުން ،ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި ތިމާވެއްޓަ ް
ތކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ތިބުމަކީ
ކުޑަކުރުމަކީ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކިގެން ތިމާވެށި ހިމާޔަ ް
ނކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބެއް .އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ސާފު ހަކަތަ ބޭނު ް
ނ
ވފަދަ މިންވަރަށް ކަންކަ ް
ނތީޖާ ނެރެ ޭ
މލުކަން ގެނުވައިަ ،
މިސާލު ދެއްކުމަކީވެސް ،މި ކަންކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ސަ ާ
އިސްލާހުކުރުމަށް ،ބާރުއެޅިގެންދާނެކަމެއް.
މި ސަރުކާރުން ވައުދު ވީ ރާއްޖޭގައި ނަގަމުންދާ ގްރީން ޓެކުހުން ޚަރަދުކުރަމުންދާ ގޮތް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ހާމަކުރުމާއި،
ސ
އެ ފައިސާ ހަމައެކަނި ތިމާވެށީގެ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް .މި ކަމަށްޓަކައި ގްރީން ފަންޑެއް އެކުލަވާލައި ،ގްރީން ޓެކް ް
ދަނީ މި ފަންޑަށް ޖަމާކުރަމުން .އަދި ގްރީން ފަންޑުގެ ރިޕޯޓް ކޮންމެ މަހަކު ދަނީ ޝާއިޢުކުރަމުން.
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ސާފު ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައިވާނެ.
މިގޮތުން ،އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އާއި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކޮށް ،އިސްރާފު ކުޑަކުރުމާގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޖުމްލަ
ށ
އޓަ ް
ޓތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާވެ ް
ކތައަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަން ް
ޖޓު ކުރެވިފަ .އިއާދަ ކުރަނިވި ހަ ަ
 278މިލިއަން ރުފިޔާ ވާނީ ބަ ެ
ރ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވި ރާއްޖެއިން ބޭރުވާ ފައިސާގެ މިންވަރު
ތލަށް ކު ާ
ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރެވުމުގެ އިތުރުންެ ،
ކުޑަކުރެވޭނެ .ހަމަ މިއާއެކު ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ނައްތާލައި މެނޭޖްކުރުމާގުޅޭ  20މަޝްރޫޢަކަށް ޖުމްލަ  212މިލިއަން
ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ.
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އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރުމާއި ،އަދުލު
ނ
ދނުމާއި ،އަސާސީ މިނިވަންކަ ް
ނ ވެއްޓެއް ޤާއިމް ކޮށް ި
ނށް އަމާ ް
ށދިނުމާއި ،ރައްޔިތުން ަ
އިންސާފު ގާއިމްކޮށް ކަށަވަރުކޮ ް
ނ
ފއާއި އާންމު މިނިވަންކަ ް
ހމާޔަތްކޮށް ،ރައްޔިތުންގެ މަން ާ
އޓައި ި
ޤނޫނީ ވެރިކަން ނަގަހަ ް
ތންާ ،
ޔަޤީންކޮށްދިނުން .މިގޮ ު
އއްސަސާ ހަރުދަނާކުރުމާއި،
ލހުންގެ މު ަ
ޓން ޖާގަ ކަނޑައެޅިފައިވާނެ .މިގޮތުން ފު ު
ކންކަމަށް ބަޖެ ު
ޔަގީންކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ަ
އ
ނތަ ް
ޝަރުއީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބަޖެޓު ކަނޑައެޅިފައިވާނެ .ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލެޓިވް އެޖެންޑާގެ ދަށުން އާ ޤާނޫ ު
އެކުލަވާލައި ޕަބްލިކް ޑިފެންޑަރސް އޮފީހެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ވަނީ ބަޖެޓުކުރެވިފަ .މީގެ އިތުރުން ،ޑީ-ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އެންޑް
ޝން ސެންޓަރެއް ކ.ހިންމަފުށީގައި ޤާއިމް ކުރުމަށާއި ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރުމަށްވެސް
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ށ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ
ވަނީ ހަމަޖެހިފަ .އަދި ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮ ް
ޓ
ރ ީ
ލކަން އިތުރުކުރުމަށް ،ނެޝަނަލް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޕޮލިސީ އަދި ނެޝަނަލް އިންޓެގް ި
ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ޤާބި ު
ޕްލޭން  2020ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުމަށް ރޭވިފައި ހުރި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ކަންކަން.
ދެން އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނީ  2020ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އަށް.
ނ  29.9ބިލިއަން ރުފިޔާ.
މށް ލަފާކުރެވެ ީ
 2020ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަ ަ
މިގޮތުން ،ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި  17.9ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު ،ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭނެކަމަށް
ފޔާ .މީގެ އިތުރުން ،ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި  5.2ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވޭ.
ލަފާކުރެވެނީ  6.9ބިލިއަން ރު ި
ތކަށް ބަލާއިރު ،އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާނެކަމަށް
މިއަންނަ އަހަރު އާމްދަނީއަށް އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބަދަލު ަ
ދ
ނދާނެކަމަށް ބެލެވޭ .އަ ި
ބ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެ ް
ލތަކާއެކު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީން ލި ޭ
ގނެވޭ ބަދަ ު
ޓތަކަށް ެ
ބެލެވޭތީއާއި ޑިއުޓީ ރޭ ު
އިޤުތިސާދަށް އަންނަ ކުރިއެރުމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފުޅާވެ ،ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވާނެކަމަށް
ސ
ލަފާކުރެވޭތީ ބީޕީޓީ ،ޖީއެސްޓީ ،އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް އަދި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީން ލިބޭ އާމްދަނީވެ ް
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ވގެންދާނެތީ ،ރިސޯޓުތަކުގެ
ގ ތެރޭގައި އައު ރިސޯޓުތައް ހުޅު ި
ގ އިތުރުން 2020 ،ވަނަ އަހަރު ެ
ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .މީ ެ
އތުވި އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު އިތުރުވެގެންދާނެ.
ކުލިން ލިބޭނެ އާމްދަނީވެސް ފާ ި
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ކަންތައްތަކުން ،އަންނަ އަހަރު ޖުމްލަ 2.6
ގ
ގ ކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކުހު ެ
ނ އެންމެ ފާހަ ަ
ގތެރެއި ް
ބނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .މީ ެ
ލ ޭ
ލތަށް ި
ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައު ަ
ސ ނެގުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން.
ހދުމަށްޓަކައި އާމްދަނީއިން ޓެކް ް
ނިޒާމަކީ ވަށާޖެހޭ ނިޒާމަކަށް ެ
ރތްތައް ނިސްބަތުން ގިނައިން ޓެކްސްކުރެވޭނެ ޕްރޮގްރެސިވް ނިޒާމެއް.
ގނައިން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަ ާ
ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާނީި ،
ށން.
އމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ފެ ު
މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކަށް ވާނީ ފަރުދުންގެ ާ
ށހަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ،އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މީގެ އިތުރުން 2020 ،ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ހު ަ
މއި ،ބައެއް މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ރޭޓުތައް ބަދަލުކުރުމާއި
ފީއާއި އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުން ނަގާ ރޭޓުތަކަށް ބަދަލުގެނައު ާ
ނ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ނަގާ ފީތަކަށް ބަދަލުގެނައުން ހިމެނޭ .މިބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އަސާސީ ތަކެތި ް
ލން.
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ސުން ރޭޓަށް ގެނެސްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށް ަ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
ށ
މ ް
އހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަ ަ
ށ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ ެ
އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރިފަދައިން 2020 ،ވަނަ އަހަރަ ް
ނ
ލަފާކުރަނީ  29.9ބިލިއަން ރުފިޔާ .އަދި ޚަރަދު ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ  35.6ބިލިއަން ރުފިޔާ .އެހެންކަމުން 2020 ،ވަ ަ
އަހަރަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަކީ  5.7ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް .މިއީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު 5.8
އިންސައްތަ.
އެކްސްޕޭންޝަނަރީ ފިސްކަލް ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް ތަންފީޒުކުރާނަމަ ،އެ ބަޖެޓު ފައިނޭންސް ކުރަން
ފއިނޭންސިންގ ގެ ބޮޑުބައި
އނޭންސް ކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރުަ ،
ތން  2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފަ ި
ދަރަނި ނަގަން ޖެހޭ .މިގޮ ު
ހަމަޖައްސަން ރާވާފައިވަނީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން .މިގޮތުން ،އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން 3
ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިސްބާސްމަންޓްސް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،ސަރުކާރުން މިހާރު ދަނީ ބޭރުގެ
މާކެޓަށް  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  300މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑެއް އިޝޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން .މި
ރދު ކުޑަ ،އެއަށްވުރެ ދިގު
އން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑަށްވުރެ ޚަ ަ
ބޮންޑުވެގެންދާނީ ،މިހާރު ސަރުކާރުން ވިއްކާފައިވާ  250މިލި ަ
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ހ ބޮންޑަކަށް .މީގެ އިތުރުން ،ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް  564މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ-ބިލާއި ޓީ-
މުއްދަތުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެ ޭ
ބޖެޓު ފައިނޭންސް ކުރަން ވިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.
ބޮންޑު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ަ
ބަޖެޓު ފައިނޭންސް ކުރަން  2020ވަނަ އަހަރު އައު ދަރަނިތަކެއް ނެގިނަމަވެސް ،ދަރަނި އިތުރުވާ މިންވަރަށްވުރެ ނޮމިނަލް
ނ،
ށށް .މިގޮތު ް
ޑ ދާނީ ދަ ަ
ނ މިންގަނ ު
ހންނާ ެ
ބތުން ދަރަނި ު
ނތެރިކަމުގެ ނިސް ަ
ޖީޑީޕީ އިތުރުވާ މިންވަރު މަތިވުމުން ،އުފެއްދު ް
ރ
ތރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ދަރަނި  59.8އިންސައްތައިގައި ހުރުމަށްފަހު 2020 ،ވަނަ އަހަ ު
 2019ވަނަ އަހަރު އުފެއްދުން ެ
 58.4އިންސައްތައަށް ތިރިވާނެކަމަށް ބެލެވޭ .އެހެންކަމުން ދަރަނި ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން
ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވާކަން ހާމަވޭ.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
ތންފީޒު ކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް މިހާރުވެސް ވަނީ އެޅިފައި.
މި ބަޖެޓު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ަ
ކ
މިގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން މެނުވީ ޚަރަދު ނުކުރުމުގެ އުސޫލު ދަމަހައްޓާ ،އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓަށް އެ ި
ބަދަލު ގެނެވޭ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި އެއްބައިން
ވ
ގއި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ާ
ޞލު" ވާނީ މިއަހަރުގެ މެއިމަހު ގެޒެޓް ކުރެވިފަ .ފާއިތުވި އަހަރުތަކު ަ
އަނެއް ބަޔަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އު ޫ
ށ
ތއް އަދާކުރަން ދަތިވެ ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަ ް
މިންވަރަށްވުރެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ބިލު ަ
ބލިޓީ ވަނީ ދަށްވެފައި .މި
ކ ބަދަލު ގެނެވި ،ބަޖެޓު ކްރެޑި ި
ހިރާސްތަކެއް ކުރިމަތިވި .އަދި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓަށް އެ ި
އުސޫލުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖުމްލަ ބަޖެޓު އަދަދެއްގެ ބަދަލުގައި ،މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓު
ގ
ށހަޅާފަ .އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓު ރައްޔިތުން ެ
ށ ވާނީ ހު ަ
ޖލީހަ ް
ނ އެދި ،މި އިއްޒަތްތެރި މަ ި
ހިމެނޭ ތާވަލެއް ފާސްކޮށްދެއްވު ް
ނ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ
ތ ް
މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން ދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ،ދައުލަ ު
އ އެއަށް އަމަލުކުރެވޭ ބަޖެޓަކަށް ވެގެންދިއުން.
ބަޖެޓަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަ ި
ޗއް .މިކަމަށް ބާރުއެޅުމުގެ
ށ އެއަށް އަމަލުކުރެވެންޖެހޭ އެއް ެ
ތ ް
ރ ބަޖެޓަކީ އެ ފާސްކުރެވުނު ގޮ ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކު ާ
އ
ޖޓުގައި ެ
ރށް ޚަރަދުކުރެވޭނީ ،އާންމު ބަ ެ
އންމު ބަޖެޓަށްވުރެ އިތު ަ
ގން މަސްއޫލް އޮފީހަކުން ާ
ނ ފެށި ެ
އންނަ އަހަރު ް
ގޮތުން ،މި ަ
މތިން .ނަމަވެސް ،މިފަދަ
މަސްއޫލް އޮފީހަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ  5އިންސައްތަ އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ ަ
ކ
ނޖަންސީގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަކަށް .މި ބަދަލުތަކާއެ ު
ނ ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ކޮންޓި ް
ޚަރަދުތައް ވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަ ި
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ސ
ނ ް
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މިނިސް ް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކޮށް ،ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އޮފީސްތަކަށް ބާރު
ނއް ބަޔަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ
އެޅިގެންދާނެ .ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އެކި އިދާރާތަކަށް ބައިކުރެވޭ ގޮތް އަދި ބަޖެޓުގެ އެއްބައިން އަ ެ
އުސޫލުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހިމެނުމަށް ވަނީ ރޭވިފަ .މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން
ފަށާނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ފެށިގެން.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
ނ
ނ ަ
ޖޓަށް އަ ް
ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި އޮތް ގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ އަލަށް ފާސްކުރާ ގާނޫނުތަކުން ބަ ެ
ގ މަޖިލީހާއި ސަރުކާރުން އާ
ކރުން .އެހެންކަމުން ރައްޔިތުން ެ
ބޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ޚަރަދު ު
އަސަރު ދެނެގަނެ ،ފާސްކުރާ ަ
ޤާނޫނުތައް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރާއިރު ،ކުރިއަށް އޮތް ބަޖެޓު އަހަރުން މަސައްކަތް ފެށުމާއި ،ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އެ
ޤާނޫނަކުން ކުރާނެ އަސަރު ވީހާވެސް ކުޑަކުރަން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ.
ބއެއް .މިގޮތުން އަސާސީ
ގ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ަ
ތތަކު ެ
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަކީ ދައުލަތުން ދޭ ޚިދުމަ ް
ދ
ރވޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި ،މު ާ
ނނެ ެ
އން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ު
ޓއި ،މާކެޓް މެކޭނިޒަމްގެ ތެރެ ި
ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތައް ހިފަހައް ަ
ކން .މި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު
ރ އަދާކޮށްދެނީ މި ކުންފުނިތަ ު
ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމު ދައު ު
ނ
ގ ް
އވާކަން ފާހަގަކުރަން .ނަމަވެސް ،ކުންފުނިތަކުގެ ހިން ު
ށގެންވާ ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިސްފަ ި
ހންގުމަށް އެކަ ީ
ކުންފުނިތަކުގެ ި
ދ
ތކަށް ކުރަން ޖެހޭ ހޭ ަ
އަދިވެސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން ޖެހޭ .އަދި ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ކުންފުނި ަ
މގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް،
ތކުގެ ޚަރަދު ބޮޑުނުކޮށް ،ހިންގު ު
ނ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނި ަ
އެފިޝަންޓުކުރަން ޖެހޭ .މިގޮތު ް
ލން.
މާލީ މިންގަނޑުތައް ދުޅަހެޔޮކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަކަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާ ަ
ރކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް ،މި
އފީހުގެ ބައިވެރިވުމާއި ރޭވުންތެ ި
ހރިހާ އޮފީސްތަކުންވެސް ،ތިޔަ ޮ
އަދި ހަމައެއާއެކު ،ދައުލަތުގެ ު
ވ
ޖޓު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުވެ ،ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ާ
ނފީޒުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެދެން .ބަ ެ
ހުށަހެޅި ބަޖެޓު ތަ ް
ގއި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަންތައްތައް މި ވަގުތު މަޑުޖައްސާލުމަކީ،
ހަރަކާތްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ރައްޔިތުންނަށް ވާސިލުކޮށްދީ ،ބަޖެޓު ަ
ޓމަށް މުހިންމުކަމެއް .އަޅުގަނޑު ޔަގީންކުރަނީ ހުރިހާ އޮފީހަކުންވެސް ،މި ބީދައިން
ބަޖެޓު ކްރެޑެބިލިޓީ ހިފެހެއް ު
އަމަލުކުރާނެކަމަށް.
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އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
ނ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ،
މޝްރޫޢުތައް އަދި ހަރަކާތްތަކު ް
މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ަ
ފުޅާވެގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެވެސް އުއްމީދު 2020 .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ވެގެންދާނީ ރައްޔިތުންގެ
ޖޓުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުން ގެނުވައި ،ރައްޔިތުންގެ
އުއްމީދުތަކުގައި ކުލަ ޖައްސައިދޭނެ ބަޖެޓަކަށް .ބަ ެ
ދ ޚިދުމަތްތަކުގެ "ކޮލިޓީ"
ތން ފޯރުކޮށް ޭ
ތންނަށް ދައުލަ ު
ހތެރިވެދޭނެ ބަޖެޓަކަށް .ރައްޔި ު
އަތްމަތި ތަނަވަސްކުރުމަށް އެ ީ
ރަނގަޅުކޮށް" ،ކުއަންޓިޓީ" އިތުރުކޮށްދީ ،ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓަކަށް .ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަސާސީ
އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކޮށް ،އިގުތިސާދީ މަންފާ ލިބޭނެ ހަރަކާތްތަކެއް ފެށޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ
ބަޖެޓަކަށް.

ޑ
ތތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނ ު
ނ އަޅުގަނޑު މިއަދު އެދޭ އެދުމަކީ މި ޢިއްޒަ ް
މންބަރުންގެ އަރިހު ް
އެހެންކަމުން ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި ެ
ނ.
މި ހުށަހެޅި  2020ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅި ގޮތަށް ފާސްކޮށްދެއްވު ް

والسالم عليكم ورحمةهللا وبركاته

 04ނޮވެންބަރު 2019

އިބްރާހިމް އަމީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
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