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ވަސައްލަމައަށް  ޢަލައިހި هللاޞަްއލަ މުޙައްމަދު ނަބިއްޔާ މާތް އުންމަުތގެ މި. ކުރަން ޝުކުރު ޙަމްދާއި ވަތަޢާލާައށް ޞުބުޙާނަހޫ هللا

 ކުރަން. ޝާމިލު ޞަޙާބީން މިތުރު  ،އާލުންނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަލަވާތުގައިމި. ކުރަން ދުޢާ އެދި ލެއްވުން ސަލާމް ޞަލަވާތާއި

 ،ރައީސް ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 ،މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

 ރައްޔިތުން. ދިވެހި ލޮބުވެތި އެންމެހައި

 ވަބަރަކާތު. هللاވަރަޙުމަތު  ޢަލައިކުމް އައްސަލާމް

 

  ހުށަހަޅަނީ  މި މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި ތިޔަ އަޅުގަނޑު  މިއަދު މަތިން ގޮތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ،ހުރެ ވާގިއެދި ންރަތުހަޟު ގެ هللا

 .ބަޔާން ބަޖެޓް ދައުލަތުގެ ދިވެހި އަހަރުގެ ވަނަ 2022

 

ން. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައްލުނުވެ ހުރި އެތައް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ހައްލުކުރުމަށް ވައުދުވެގެ

އަސާސީ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށާއި، އިޖުތިމާއީ ައދި އިގުތިސާދީ ދާއިރާއަށް އިންިގލާބީ ބަަދލުތަކެއް ގެނެސްދޭެނ 

 2020 ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް، މި ދެންނެވި މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްވަނަ އަހަރު  2019ންތަކާ އެކު. މިގޮތުން ވިސްނު

 އުންމީދީ ބަޖެޓެއް. ވަނަ އަހަރަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ބަޖެޓަކީ 

 

އެކި ސިއްހީ މާހިރުންނާއި ދުނިޔޭގެ އެކި. ލާއެކު ރަނގަބީގެ ނުރައްކަލުގ19ެ-ރު އަޅުގަނޑުމެން ފެށީ ކޮވިޑްވަނަ އަހަ 2020

ބަލިމަޑުކަމެއްކަން. އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތަކުން ސާފުވި ހަގީގަތަކީ، މި ބަލިމަޑުކަމަކީ ނުރައްކާތެރި އެކު ޖަމިއްޔާތަކާ

ސިއްހަތާއި ގީަގތަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގަޫބލުކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ހަ  ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރާއެކުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުންއަދި ދު

ޅުގަނޑުމެްނ އަކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން  ،ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި، ައދި މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުަމށްޓަކައި

 ވެގެންދާނެކަން. ލުަބދަ، ށްފައިވާ ކަންކަން މަޑުޖެހިވަނަ އަހަރަށް ތަސައްވަރު ކޮ 2020
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 އިގުތިސާދީ ންޒަމާނަކުވެސް ނުދެކޭފަދަ ދަތިއަޅުގަނޑުމެން ތިބީ މިއި ރުވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލަމުންދިޔައި 2021

 .ކުޑަވެފައި އިންސައްތަ 33.5 އަހަރަށްވުރެ  ކުރީ ވަނީ އޭގެ ސައިޒު އިޤުތިސާދުގެ ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ 2020 .ހާލަތެއްގައި

ގެއްލިގެންދާނެ ބިލިއަން ރުފިޔާ  36 ގާތްގަނޑަކަށް އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ލަފާކުރާލިބޭނެ ކަމަށް  ދައުލަތަށްގެ ހާލަތާއެކު  19-ވިޑްކޮ

، ކޮށްއާދަގުތިސާދު އަނބުރާ އިއި ެމ ބޮޑު ސުވާލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެއެދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިމަތިވެފައިވާ އެން ކަމަށް ބެލެވޭ.

ޚަރަދުތައް ބޮޑުަތނުން ކެނޑުން. މީގެ ަސބަބުްނ އާރާސްތުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނީ ކޮން މަގަކުްނތޯ. އެއްގޮތަކީ 

ވަޒީފާތަކާއި  . އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލޭނެއިގުތިސާދުގެ ސައިޒު ކުޑަވެގެން ދިއުމަށް ދޫކޮށްލުން

އެނގިތިބެ، އެކަމަށް އާނއެކޭ ބުނުން. އަނެއްގޮތަކީ ދަރަނި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް  ކުރިމަތިވެދާނެ އަދި ،ކަންއާމްދަނީގެ ދަތި

  ތިސާދު ހިފަހައްޓާ އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.ޤްމަވެސް އިނަގައިގެން ނަ

 

 ޖަވާބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް ވަރަށް ސާފު. މި ހާލަތުގައިމިސުވާލުގެ އެތައް ފާޑުކިޔުންތައް ކުރިމަތިވިކަމުގައިވިޔަސް، 

ވިކަމުގައިވިޔަސް، ދިވެހި އިގުތިސާދަށް ދިމާވި ތަދުމަޑުކަމުގެ އިުތރުޔިތުންނަށް އެންެމ ފަިއދާހުރި ގޮތަކަށް ވާނީ ދަރަނި ދިވެހި ރައް

ވަހަކަށް އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ ވީ އެންމެ އަ . އަދި އަސަރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ކުޑަކުރުން

ކަންތައްތައް ެއންމެ ގޯސްވި ހިނދު، ގޭބިސީތަަކށް ަފސޭހަކޮށްދީ، ޚަރަދުކުރަން ހުރި މަސައްކަތްކުރުން.  މަގުފަހިކޮށްދިނުމަްށޓަކައި

 ގެއްލުނު އަދި މުސާރަ ދަށްވި ވަޒީފާ ން.ން ބިލްތަކުްނ ޑިސްކައުންޓް ދިނުފައިސާ މަދުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ކަރަންޓާއި ފެ

  ން.އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނު ފަރާތްތަކަށް

 

. ރާއްޖޭގެ ބުރައި ދެްއކުން ފަސްކޮށްދެވުނުގޮތުން ލޯނުތައް އަނ ހޯދައިދިނުމުގެ ލުއި ފަރާތްތަކަށް ނަގާފައިވާ ލޯނުމީގެ އިތުރުން 

. ރުފިާޔގެ ލުއި ލޯނު ފޯރުކޮށްދެވުނު ޝަރުތުކޮްށ، ެއތަކެއް ސަތޭކަ މިލިއަންދިވެހިން ވަޒީފާަގއި ބޭތިއްބުަމށް ، ވިޔަފާރިތަކަށް

 ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އާމްދަނީ ދަށްވެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ. ފަސްކޮށްދެވުނުކުގެ ކުލި ދެއްކުން ފަތުރުވެރިން ނެތް ރިޒޯްޓތަ

ރީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކާއި މުސާރަ ދަމަހައްޓައިގެން. އަޅަން މަޖުބޫރުވި ނަމަވެސް، މި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކު

 ރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ދުޅަހެޔޮކަން ސަރުކާރުން މަޝްރޫޢު ހިންގާ ިމންވަރާ ގުޅިަފއިވާތީ، ފެިށފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް 

 . ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު
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ކީ ރާއްޖޭގެ އިޤުތިސާދު އަލުން އާރާސްތުވެ، އާރޯވުމަށް އެޅި އެންމެ މުހިއްމު ހުޅުވުމަގައި  2020ޖުލައި  15ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު 

މަސް ވަންދެން ފަތުރުވެރިން ނެތި ފަޅުވެަފއި ހުރި ރިޒޯޓްތަކަށް ދިރުން ެގަނއުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤުތިސާދުގައި  3ގެ  2020ފިޔަވަޅު. 

 ވިންދުޖެހުން. 

 

ިމ ގެ ނަތީޖާ މިާހރު ވަނީ ފެންނަން ަފށާފައި. ނިންމުނު މުިހންމު ނިންމުްނތަކު ދުވަހުއެ ،އިރުމިހުރި މިއަދު އަޅުގަނޑު މިތާ ހުއްޓި

މީގެ ދެ ދުވަސްކުރިން ފާހަަގ އައިސް، އެކަން  މިލިއަން ަފތުރުވެރިން ރާއްޖެ 1އަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅި ޓާގެޓުކަމަށްވާ 

އިން އަޕްގްރޭޑްކޮށް، އައުޓްލުކް ސްޓޭބަލް  ރެޑިޓް ރޭޓިންގ ފިޗް ރޭޓިންގްސްދުވަހު ރާއްޖޭގެ ސޮވްރިން ކް ހަމަ އެއަދި  ކުރިން.

 ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ. އިގުތިސާދުގެ 5ކުރިއަރަމުންދާ މި އަހަރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރަށް . ގެން ދިޔަކަމުގައި ކަނޑައެޅި

  

ޖެހުުނ ގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ކުރިމަތިލާން 19-ބައުންސް ބެކް ވުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮވިޑް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު މިހާއަވަހަށް

 . ރައިގަތުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައްސަރުކާރުން މި ބަލިމަޑު ކަމުން އަ  އަދި .ންއެކު ވެސް ރައްޔިތުންގެ ވިލުންވެރިކަދަތިތަކާ ގޮންޖެުހންތަކާ

 

ދެއްކި ނަމޫނާއިްނ  ތަކުންއި ިވޔަފާރިނާގެ ާހލަތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން 19-ބަޖެޓަކީ ކޮވިޑްއަހަރުގެ  ވަނަ 2022މިއަދު މިހުށަހެޅޭ 

ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ސަރުކާރުންވީ ވައުދުތައް ފުއްދައި ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހިއްވަރު ލިބިގަނެ 

 ހޯދައިދޭނެ ބަޖެޓެއް.

 

 ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،އިއްޒަތްތެރި 

 

އިންސައްތައިން  12.0ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު އަދި އަންނަ އަހަރު ކުރިއަރާނެ. އިންސައްތައިން  31.6މި އަހަރު  އިޤުތިސާދުރާއްޖޭގެ 

 ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. 

 

އަސަރު ގެ  19-ދުވެއްޔަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް ބާރަށް. ކޮވިޑްދީ އިޤުތިސާކުރިއަރަމުން މި އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ ތިސާދު ރާއްޖޭގެ އިޤު

. އަދި މި ކަމުން އަރައިގަންނަ ސްޕީޑްވެސް ބޮޑު މިންވަރުރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ޤައުމުތަކަށް ކުރި 
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 ދެވަނަ  ތަދުމަޑުކަމަކީ އިޤުތިސާދީ ކުރިމަތިވި ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް ،ބަލާއިރު އިޤުތިސާދަށް ދުނިޔޭގެ މިގޮތުން ބާރު.

 ،ދައްކާގޮތުން ަތފާސްހިސާބުތަކުން ފަންޑުގެ މަިނޓަރީ އިންޓަނޭޝަނަލް. ރިސެޝަން ފުން އެންމެ ކުރިމަިތވި ފަހުން ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ

 ވެކްސިން ގެ 19-ކޮވިޑް ނަމަެވސް. ގޮސްފައި ދަަށށް އިންސަްއތައިން 3.1 ވަނީ އިޤުތިސާދު ގެދުނިޔޭ އަހަރު ވަނަ 2020

 ފިޔަވަޅުތަކަށް ގިނަ ހަރުކަށި ފަދަ ފުރަބަންދުކުރުން ،ފެށުމުން ކޮންޓްރޯލުވާން ދުނިޔޭގައިވެސް  މުޅި މިންވަރު ފެތުރޭ ބަލި ،ދޭންފަށައި

 އަލުން ތްތައްހަރަކާ އިޤުތިސާދީ ގައުމުތަކުގައި ގިނަ  ސަބަބުން މިކަމުގެ  އަދި. ފަށާފައި ދޭން ލުއި  ގައުމުތަކުން ވަނީ މިހާރު

 ކުރިއަރާނެކަމަށް އިންސައްތައިން 5.9 މިއަހަރު އިޤުތިސާދު ދުނިޔޭގެ މިއާއެކު. ލިބިފައި ވަނީ  ފުރުސަތު ހިނގައިގަތުމުގެ

 ،ނަމަވެސް. ލަފާކުރޭ އިން އައިއެމްއެފް އަންނާނެކަމަށް ކުރިއެރުމެއް އިންސައްތައިގެ 4.9 އަހަރުވެސް ވަނަ 2022 ،ލަފާކުރެވޭއިރު

 ހިސާބަށް  ތިބި ކުރިން ބަިލމަޑުކަމުގެ ،އަރައިގަނެ މުޅިން ހީަނރުކަމުން އިޤުތިސާދީ ކުރިމަތިވި ގައުުމތަކާ ގުޅިގެން ބަލިމަޑުކަމާއި މި

 .ަނގާނެ އަހަރުތަކެއް ދިއުމަށް އަނބުރާ

 

 މައްޗަށް ދުވާލެއްގެއާރޯކަން ލިބޭ.  ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދަށް އަްނނަ ފަހި ބަދަލުެގ މޯހިރުގައި ރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަމަށްވެސް

 1 މިހާތަނަށް އަހަރުގެ މި. ހަމައެއްގައި އެއް ގާތްގަނޑަކަށް އާ 2019 ހުރީ މިހާރު މިންވަރު ޒިޔާރަތްކުރާ  ރާއްޖެ ފަތުރުވެރިން

 މިލިއަން  1.2 ނިމޭއިރު އަހަރު މި އަންދާޒާކުރަނީ މިހާރު ،ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު ރާއްޖެ ަފތުރުވެރިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ

 އަހަރު ފުރޭ  50އަށް ދާއިރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ ކީއަހަރަވަނަ  2022 އަންނަ މި. ކަމަށްނާނެންއަ ރާއްޖެ ފަތުރުވެރިން

ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރަށް  ،އިހުރުމާ ރާވާފައި ހަރަކާތްތަކެއް މާކެޓިންގ ގިނަ ރުމަށްކު ފާހަގަ އަހަރު. މިކަން" ޖުބިލީ ގޯލްޑަން"

 އަހަރުގެ  ވަނަ 2022 ،އާއެކުވެސް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކާއެކު 19-ރާއްޖޭ ރިޒޯޓްތައް ކޮވިޑް ،ހެޔޮބަދަލާއިއަންނަ 

އަންނަ އަހަރު  .ބޮޑު އުންމީދު ވާސިލުވެވޭނެކަމުގެ  ހަމައަށް މިންވަރާއި ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިން ކުރިން ގެ 19-ކޮވިޑް ތެރޭގައި

 ނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ފަތުުރވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މިލިއަން ދޭތެރޭ އަދަދަކަށް 1.8 މިލިއަނާ 1.5ރާއްޖެއަށް 

 

 ،ދަތުރުފަތުރާއި ދާއިރާތަކަކީ ހިއްސާކުރާ ބޮޑަށް އެންމެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް  ރާއްޖޭގެ ،ދާއިރާއަށްފަހު ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ނަށް ޗެއި ސަޕްލައި ސަބަބުން ދިއުމުގެ ދެމިގެން ދުވަސްތަކަކަށް ގިނަ  ބަލިމަޑުކަން ގެ 19-ކޮވިޑް. ވިޔަފާރި އާންމު ،އިމާރާތްކުރުމާއި

 ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް އަދި. އަސަރުކޮށްފައި މިކަމުގެ ވަނީ ވިޔަފާރިތަކަށް ،ދަތިވެ ލިބުން މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ޖެހުންތަކާއެކުގޮން ދިމާވި

 އިމާރާތްކުރުމުގެ  ،ކުރިމަތިވެ ލަސްތައް ސަބަބުން މިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށްވެސް ކުރިއަށްދާ ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމްގެ އިންވެސްޓްމަންޓް
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 ގޮސް  ހާލަތަކަށް އާންމު ދަތުރުފަތުރު ދުނިޔޭގެ  ،ނަމަވެސް. ގޮސްފައި ދަށަށް ވެސް އަހަރު ވަނަ 2021 އަދި 2020 ވަނީ ދާއިރާ

ބަޖެޓުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން އިމާރާތްކުރުމުގެ . ކުރިއަށް ދާނީ ރާތައްމިދާއި ފެށިގެން އަހަރުން މިއަންނަ

 ،ސަބަބުން ކުރިއެރުމުގެ އަންނަުމންދާ ދާއިރާއަށް ފަުތރުވެރިކަމުގެ އަދިކުރިއެރުން ލިޭބނެ. ދާއިރާއަށާއި ގުޅިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް 

 ކުރިއަރާނެ. ހަލުވިކަމާއެކު ވިޔަފާރި ރީޓެއިލް އަދި ހޯްލސޭލް ދަތުރުފަތުރާއި ކަމަށްވާ ދާއިރާތައް ގުޅިފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމާއި

. މަސްވެރިކަން ސިނާއަތަކީ ކުރިއެރި ބޮޑަށް އެންމެ އަހަރު ވަނަ 2020 ،ނުކޮށް އަސަރެއް ބޮޑު މާ ސަބަބުން ގެ  19-ކޮވިޑް

 އެކްޕޯޓްކުރި  މަސް  އަހަރު އެ ،ކުރިއެރިއިރު އިންސައްތައިން 10.2 ސިނާއަތް މަސްވެރިކަމުގެ އަހަރު ވަނަ 2020 މިގޮތުން

 ގެ ކުރިއެރުން މިދާއިރާ މެދުރާސްތާގައިވެސް އަހަރާއި ވަނަ  2021 އަދި . ވެފައި މަތި ވުރެ އަހަރަށް ވަނަ 2019 ވަނީ މިންވަރުވެސް

 .ެބލެވޭ ޓޭނެކަމަށްދެމެހެއް

 

މި އަހަރުގެ ބައެއް މަސްތަކުގައި ނަމަވެސް ހެޔޮ ޚަބަރަކީ ގައި ހުރި ވަޒީފާގެ އަދަދު ދަށްވި. އިޤުތިސާދުއާއެކު، ރާއްޖޭގެ  19-ކޮވިޑް

 2022ވަނަ އަހަރަށްވުރެވެސް ރަނގަޅުކަން.  2019ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ަރޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ އަދަދު 

ކުރިން ހުރި މިންވަރަށްވުރެ މައްޗަށް ވަޒީފާގެ އަދަދު ގެ 19-މާއެކު، ކޮވިޑްވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރު

 ގެންދެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭ.

 

ން، ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އިުޤތިސާދުއެތެރޭގެ  ދެމެހެއްޓީ އިޤުތިސާދުވި ހާަލތުގައި، ރާއްޖޭގެ އާއެކު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު 19-ކޮވިޑް

ބޮޑުތަނުން ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު  ވިޔަފާރިތަކުގެ މަސައްކަތުން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދިން އެހީ ާއއި. މުއާމަލާތްތަކުންކުރި ވިޔަފާރި 

މީގެ ސަބަބުްނ އެއް ބޭނުން. އާ އެކު ގޭބިސީތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިން އެހީގެ  19-ކުރިއަށް ގެންދެވުނު. ިމއީ ކޮވިޑްދަށްނުވެ 

ކަންބޮޑުވުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އުފުލި. އަޅުަގނޑުމެންވެސް މަސައްކަތްކުރީ މައްޗަށް ގޮްސދާނެކަމުގެ  އިންފްލޭޝަން

 2021ރާއްޭޖގެ އިންފްލޭޝަން ޭރޓް ަތކަށް ބަލައިގެން. މިޮގތުން ގެ މުހިއްމު އިންޑިކޭޓަރުއިުޤތިސާދުއިންފްލޭޝަނަށާއި ރާއްޖޭގެ 

އަންނަ އަހަރު  އަދި. އިގައިއިންަސއްތަ 0.7ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ލަފާކޮށްފައިވަނީ ށް އަހަރު އެވަރެޖްކޮށް ހުންާނނެކަމަ ވަނަ

އިންސައްތައިގައި. މިއީ ނިސްބަތުން ދަށް، ކޮންޓްރޯލް ވެފައިވާ އިންފްލޭަޝްނ  1.1ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ހުންނާެނކަމަށް ބެލެވެނީ 

ޑުގައި ބައުންސްބެކް ވަމުން ދިއުމުން ސަޕްލައިޗޭނަށް އައިސްފައިވާ ޕްރެޝަރާއެކު ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދު ބާރު ސްޕީ ރޭޓެއް.

ކުރު ރާސްތާގައި އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދިއުމުގެ ހިރާސް އޮތްކަުމގެ ކަންބޮޑުވުން ެއބައޮތް. ނަމަެވސް މެދުރާސްތާގައި މި ހިރާސް 
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ވަނަ އަހަރު ހުރީ ރިކޯޑް މިންވަރަކަށް މަތީގައި.  2020ީމގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. 

ތިސާދު ހުޅުވި، އިޤުފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާތީ. ދުރާލާ ތަްއޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެއީ އިމްޕޯޓްދަށްވުމާއި، ރިޒާވަށް އައިސްދާނެ ލޮޅުމަކަށް 

 2022. މިލިއަން ޑޮލަރު 672 ހުންާނނީ މޭއިރުވަނަ އަހަރު ނި 2021 ގައިރަސްމީ ރިޒާވް ،މަތިވުމާއެކު ކުރާ މިންވަރު އިމްޕޯޓް

 ވެސް ރަސްމީ ރިޒާވް ހުންނާނީ ގާތްގަނޑަަކށް މި މިންވަރުގައި ހިފެހެއްޓިފަިއ ކަމަށް ބެލެވޭ.ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު

 

ުކޅަ އެއްބައިން ދަށަށް ދިއުމާއެކު، އިދެބައަހަރަށް އަންދާޒާކުރި މިންވަރާ އަޅައިބަލާއިރު،  އެވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  2020

އަކަށް ގެ އާމްދަނީއާ އެއްހަމ2019ައަދިެވސް އާންމު ހާލަތަކަށް ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ފޫބައްދަން ޖެހުނީ ދަރަނިން. އާމްދަނީ

 34.5ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއަށްވުރެ  2019މިއީ ބިލިއަްނ ރުފިޔާ.  15.2ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިިބފައިވަނީ  2020ނާދޭ. 

ވަނަ  2019ބިިލއަން ރުފިޔާ. މިއީ  19.1ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ  2021އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެއް. އަދި 

ދަށަށް ދިއުމާއެކު، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާމްދަނީއެއް. އިންސައްތަ ދަށް  15.3އިރު، އަހަރުގެ އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާ

ިބލިއަްނ  8.8ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރި މިންވަރަށްވުރެ  2020ިމ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުްނ ގިނަގުނަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުނު. 

ހިމަނައިގެން  ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރި ޚަރަދާއި އިޤްތިސާދީ ރެސްޕޮންސަށް ކުރި ޚަރަދުގެ 19-ރުފިޔާ ކުޑަވި. މިއީ ކޮވިޑް

 އަހަރުގެ އެހެންކަމުން އެ ބިލިއަން ުރފިޔާ.  30.2ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަަރދުވެފައިވަނީ  2020 ކުޑަވި މިންވަރެއް.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމުގައިވެސް ޚަރަދު  2021 މި ހިނގާ ރުފިޔާއިން.ބިލިއަން  13.5ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ވެފައިވަނީ 

 .މި ދަނީ ދަމަހައްޓަމުންކުޑަކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް 

 

ވަނަ  2017 ބަޖެޓު ބޮޑުވެފައިވަނީބިލިއަން ރުފިޔާގައި.  37.2ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ހުންާނނެކަމަށް ެބލެވެނީ  2021، އެއާއެކު

. މިއީ މި އަހަރު އަހަރު ދައުލަތުން ވިއްކާފައިވާ "ސަނީސައިޑް" ބޮންޑުގެ ބޮޑުބައެއް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރުމުން

ކުރުމުެގ ވަނަ އަހަރު ދެއްކީ ލައިބިލިޓީ މެނޭޖް 2021ވަނަ އަހަރު ދައްކަން ޖެހޭނެ ފައިސާއެއް. މި ފައިސާ  2022އަދާނުކުރިނަމަ، 

މުއާމަލާތްކުރަމުން ސަީނސައިޑް ބޮންޑް ސެކަންޑަރީ މާކެޓުގައި އޭރު ، ކުރުމުގެ ސަބަބުންގެ ތެރެއިން. މި ގޮތަްށ އަމަލުހަރަކާތެއް

މިއީ ގެންދެވުނު.  ޔީލްޑް އިންސައްތައާ ގާތަށް 7ކަމަށްވާ  ކޫޕަން ރޭޓްއެ ބޮންޑްގެ އޮތުން ރަނގަޅުކޮށް،  އޮތްވެއްޓިފައި ދިޔަ އަގު 

ހޯދާފައިވާ  ސަރުކާރުންހަރަކާތެއް. އަދި ބެންކުަތކުންނާއި ރޭޓިންގ އެޖެންސީތަުކން ތައުރީފުކޮށްފައިވާ  ބައެއް ބޮޑެތިދުނިޔޭގެ 

މި ލަިއބިލިޓީ މެނޭޖްމަްނޓު ހަރަކާތުގައި  ގައިވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު 2021ބަޖެޓާއެކު،  ވަނަ އަހަރުގެ 2022އް. އެމުހިއްމު ކާމިޔާބީ
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ވަނަ  2021ހުށަހަޅާފައިވާނެ.  ހިމެނުމަށް ފިޔާބިލިއަން ރު 2.9އިންވެސްޓަރުންނަށް އަނބުރާ ދެއްކި ސައިޑް ބޮންޑަށް ސަނީ

 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން.  12.8އަހަރުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްވާނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ 

 

ބޮޑުކަމާއެކު، މި އަހަރު ޖެހުނު ދަރަނީގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށް ނަގަން 2021ވަނަ އަހަރާއި  2020

ބިލިއަން  94ޖުމުލަ އަދަދު ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ  ގެދައުލަތުން ދީފައިވާ ގެރެންޓީ ހިމަނައިގެން ދައުލަތުގެ ދަރަނީ ނިމޭއިރު

 އިންސައްތަ.  122. މިއީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ގައިރުފިޔާ

 

.ޑީ.ޕީގެ ޖީ، ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ފިސްކަލް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް މެދުރާސްތާގައި ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، 

ައހަރު ޖުލައި މަހު ހުށަހެޅި ފިސްަކްލ  އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ނިސްބަތުން ދަރަިނ ކުޑަކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި. މިގޮތުން މި

 ކަމެއް ހުށަހަޅާފައި. އެއީ: 3މަށް ފިސްކަލް އަދި ޑެޓް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ދެމެހެްއޓުސްޓްރެޓެޖީގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ 

 . ތިރިކުރުން އިންސައްތައަށް 105 ނިސްބަތުން ޖީޑީޕީގެ ދަރަނި ސީދާ ދައުލަތުގެ ނިމެންވާއިރަށް 2023 -1

 . ތިރިކުރުން އިންސައްތައަށް 5 ނިސްބަތުން ޖީޑީޕީގެ ޑެފިސިޓް ބަޖެޓު ޕްރައިމަރީ ނިޔަލަށް ގެ  2023 -2

 .ގެނައުން މިސްރާބަކަށް ކުޑަވަމުންދާ އަހަރެއް އަހަރަކަށްފަހު ދަރަނި ދައުލަތުގެ އަދި ޑެފިސިޓް ބަޖެޓު -3

ނޑަކަށް ގެނައުމަށް މުހިއްުމކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު މާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަކީ މެދުރާސްތާގައި ބަޖެޓު ދެމެހެއްޓިނިވި މިންގައަ މި

  މަގުން.އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރަމުންދާީނ މި އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ 

 

ލަފާކުރެވޭ. އިންސައްތައަށް ތިރިކުރެވޭނެ ކަމަށް  104ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު،  2022ދަރަނި  ސީދާ ސްޓްރެޓެޖީއާއެކު، ދައުލަތުގެމި 

 އިންސައްތައަށް ތިރިކުރެވޭނެ.  101ވަނަ އަހަރު ނިމޭ އިރު  2023އަދި 

 

އް ދަރަނި އިތުރުވެފައިވާ މިންވަރަކީ ރާއްޖެއަށް މީގެ ކުރިން ދިމާވެފައިވާ ކާރިސާއަކާއި ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމަކާ އަޅައިކިޔޭނެ މިންވަރެ

ތަދުމަޑުކަމުގެ ިނސްބަތަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ފެންނަން ެނތް މިންވަރެއްގެ ނޫން. ސަބަބަކީ ރާއްޖެއަްށ ދިާމވި އިޤްތިސާދީ 

ހާލަތާ އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅު މުގައިވުން. މި ފަދަ އަޑިގަނޑަކުން އަރައިގަތުމަށް، ފިސްކަލް ޕޮލިސީން ޖާގަ ބޭނުންވޭ. އަޑިގަނޑެއްކަ
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ގެ ހާލަތުން މިހާ  19-ކޮވިޑްމެން އަމަލުކުރާ ގޮތުން. ރާއްޖެއަށް އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޭނުންވޭ. މި ފުރުސަތު ފަހިވަނީ އަޅުގަނޑު

އަދި އިގުތިސާީދ މާލީ ަހރުދަނާ އިތުރުވަނީ ށް ރުޖޫޢަ ވެިވ، އިޤްިތސާދީ ހަރަކާތްތައް ކައާންުމ ހާލަތަ ރައިގަނެވި، އާއަވަހަށް އަ

މި ލިބޭ ފުރުސަތުގަިއ އިޤްތިސާދީ އަދި މާލީ ކާރިސާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން  ތުވެދާނެެދން އައަދި  ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން.

މުސްތަޤްބަަލށްޓަކައި މި ވަގުތުކުރަން ޖެހޭ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ދަރަނި މެނޭޖްކޮށް، މާލީ ާހލަތު ހަރުދަނާ ކުރުމަކީ 

 ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑު ކަމެއްކަން

 

 ރި މެންބަރުން.އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެ

 

 މި އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށް. މިއީވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލާފައިވާނީ މި ވިސްނުންތަކުގެ ތެރެއިން،  2022އަޅުގަނޑުމެން 

ަމްށ ބެހެއްޓު ިމންގަނޑުތަކެއްގައި ދެމެހެއްެޓނިވި ހާލަތު ދަރަނީގެ އަދި ފިސްކަލް ،ކޮށްދީ ބަްއޓަން މުސްތަޤްބަލު ތިސާދުގެއިޤު

 ގެ ގެއްލުްނތަކުން އަރައިގަނެ، އިްޤތިސާދ19ީ-ކޮވިޑްްށ، ބިނާކޮ ދައުލަތެއް  ފުދުންތެރި މެުދރާސްތާގައި ދޭނެ ބަޖެޓެއް.މަސައްކަތްކޮށް

 ޚިދުމަތްތައް  ދައުލަތުގެ ށް،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނަގޅުކޮބަެޖޓެއް. ފުޅާކޮށްދޭނެ  އިޤުތިސާދު ކުރިއެރުން މަތިކޮށް، 

މިއަދު މި ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި  ހޯދައިދޭނެ ބަޖެޓެއް. ފުރުސަތު ކުރިއެރުމަށް ސަރަހައްދީ ލާމަރުކަޒުކުރުމާއި

 ދިރިއުޅުމަކަށް މަގު ކޮށައިދޭނެ ބަޖެޓެއް.

 

 90 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޝްރޫުޢތަކާއި ބޭުނންވާ ފުއްދުމަށް ވަޢުދުތައް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓާއެކު އަހަރުގެ ވަނަ 2022

 ނިމިފައިވާއިރު، މަޝްރޫޢެއް 671 ޖުމްލަ މިހާރުވެސް މީގެތެރެއިން،. ބަޖެޓްކުރެވިފައި މިވަނީ ބައެއް ބޮޑު އިންސައްތައަށްވުރެ

 . ކުރެވެމުން ދަނީ މަސައްކަތް ޢަމަލީ މަޝްރޫޢެއްގެ 497

 

 މެންބަރުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

ރުފިޔާ )ތިރީސް ހަ ބިލިއަން، ނުވަ ސަތޭަކ  36,925,424,524ޖުމްލައަކީ  ބަެޖޓުގެ ދައުލަތުގެ ހުށަހަޅާ އަހަރަށް ނަވަ 2022

 ރުފިޔާ(. ވީސްސައުސަތޭކަ  ފަސް ހާސް،  ވީސްސައުސަތޭކަ  ތަރުމިލިއަން، ހަ ފަންސަވީސް
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 ބައެއް  ބޮޑު ތަފާތުގެ ހުރި ޚަރަދާއި ބަޖެޓާއި. ރުފިޔާ ބިލިއަން 34.0 ބެލެވެނީ  ހިނގާނެކަމަށް ގޮތުގައި  ޚަރަދުގެ ތެރެއިން، މީގެ

 .ރުފިޔާ ބިލިއަން 2.9 ދައްކާ އަދާކުރުމަށް ދަރަނި  ދައުލަތުގެ ހިއްސާކުރަނީ،

 

 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ބައިތަކަށް. 2022ދެން އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނީ 

 

 މަސައްކަތްަތއް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަްށ އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ 19-އަންނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް

 ވެސްގެންދަން ވާނީ ރާވާފަ. މިގޮތުން ަހގު އުމުރުފުރާތަކުގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެންދިޔަހާ އަވަހަކަށް އެކުދިންނަށް

ިތ، ބޭނުންވާނެ ވެކްސިން ހޯދުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުމެއްނެ

 ވާނެ. މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައި

 

ން. ދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ހިޔިތުންނާ ގާތުން ރައް ސިއްހީ ދާއިރާގައި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އަމާޒަކީ 

ސަރަހައްދެއްގައި ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ހޮސްޕިޓަލުތައް  5މިކަން ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ ރާއްޖޭގެ 

 އި.މަތްތައް ވާނީ ފުޅާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްފަހޮސްޕިޓަލުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދު 5ތެރެއިން މަޝްރޫޢުގެ  މިތަރައްގީކުރުން. 

ހޮސްޕިޓަލަކީވެސް އަމިއްލައަށް ހިންގާ  5 އަދިވެސް އުމްރާނީ ގޮތުން މި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ. އަދި

 ،ޚިދުމަތްތައް އަވަސްވެމީގެ ސަބަބުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒުވެ،  ބަދަލުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފަ.ހޮސްޕިޓަލްތަކަކަށް 

ރާއްޖޭގެ ިސއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހޮސްޕިޓަލުތަކަކަށް  މީގެ އިތުރުން، .ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މަގުފަހިވާނެ

ތުން ސިއްހީ ހިދުމަތް ިލޭބނެކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ރައްޔިތުންނާ އެްނމެ ގާބަދަލުކުރުމަށް މި ބަެޖޓުގައިވާނީ އަމާޒު ހިފާފަ. 

ޭބނުމަީކ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެ.  2022ރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށްވެސް  60

މުއްސަނދިކުރުމާއި ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން. އް ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ވަސީލަތްތަ

ކެންސަރުގެ ފަރުވާ އަށް ހާއްސަކޮށް ލ. ގަމުގައި ތަރައްގީ  ގުޅޭ އެންމެ ބޮޑު މިސާލަކީރަހައްދީ ތަރައްޤީ އާއި ސިއްޙީ ފަރުވާ ސަ
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ގެ އިތުރުްނ، ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއާ ނިޒާމު މީމި ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ. . ކުރާ ހޮސްޕިޓަލް

ފުޅާކުރުމާއި، އަތޮޅު ތެރޭގައި ީރޖަނަލް މެންަޓލް ހެްލތް ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށުމާއި، އެމަޖެންސީ ެމޑިކަލް ސާވިސް ގެ ހިދުމަތް 

 ހަރުދަނާކުރުމަށްވެސް ރޭވިފައިވާނެ.

 

ސަަބބުން އެންމެ އެަކށީގެންވާ ފަރުާވ ދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަސްތަކަްށ  ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިްނ މަދުވުމުގެ

  160ތެރޭގައި ޖާގަ ދީފައިވާނެ. މީގެ  ތަކަކަށްފުންމުވައްޒަ ގިނަ އާ ނަ އަހަރު ސިއްހީ ދާއިރާގެ ވަ 2022ހޯދުމުގެ ގޮތުން،  ހައްލު

 4.6 ގައިސިއްޙީ ދާއިރާއަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުލަކޮށް ބަލާއިރު ޖުމް ހިމެނޭ. ނަރުހުންއަށްވުރެ ގިނަ  200ޑޮކްޓަރުންނާއި 

  ކަނޑައެޅިފައިވާނެ. ރުފިޔާބިލިއަން 

 

 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

އެންމެ ފަރުދަކުވެސް ބާީކ އާ ގުޅިގެން އެތަކެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުވެެގން ދިޔަ.  19-ކޮވިޑް

އަޅުގަނޑުމެން އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުްނވާ އެހީތެރިކަން ކުރުމެއްނެތި، 

ލިއަްނ ބި 3.1ޖުމްލަ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 2022އިުޖތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާަނން. 

 ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި.

 

އްކާތެރިކަމުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން އެއް ކަމަކަށް އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަމުން އަންނަނީ އާސަންދަ އިޖުތިމާއީ ރަ

 731ދަ ސްކީމަށް ވާނީ ވަނަ އަހަރު އާސަން 2022ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ސިއްހީ ހިދުމަތް ކަށަވަރުކުރުމަށް. މިގޮތުން 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އިތުރުން، މާލީ  ސަބަުބން  އާސަންދަ ނިޒާމުގެމިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެުޓ ކޮށްފަިއ. 

ރުކޮށްދޭ. ނަމަވެސް، މި ނިޒާމަކީ ލިމިޓެއް ނެތި ހުޅުވާލާފައި އޮންނަ ނިޒާމެއްކަމުން، އިސްރާފަށް މަގުފަހިވާ ރައްކާތެރިކަންވެސް އިތު

ހިނގާ އިސްރާފުގެ މިންވަރު ކުޑަކޮށް، ދައުލަތުގެ ބައެއް ނުރަނގަޅު އާދަތަކަށް މަގުފަހި ކުރުވާ. ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން 

ފައި. ވިފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވަނީ ރޭއަންނަ އަހަރު ބުްނ ބޭސްފަރުވާއަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ބަޖެޓުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޖީ 

ގު މިއަންނަ އަހަރު ކަނޑައަޅައި، ބޭހުގެ ވިޔަފާރިން އެކަށީގެންނުވާ މަތީ ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކޭނެ އެންމެ މަތީ އަ މިގޮތުން
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ރާއްޖެ އެެތރެކުރާ ބޭސް ޕްރޮކިއޮ ކުރުމުގެ  މީގެ އިތުރުން،ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުކުރެވޭނެ. މިންވަރުތަކުން ފައިދާ ނެގުމަށް ުހޅުވިފައި 

 އިތުރަށް އަގުތައް ތިރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރާނަން.ކޮށްގެން އުސޫލުތައް ހަރުދަނާ 

 

ވަނަ އަހަރުވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި  2022ދެމުންދާ އެހީތައް  އެކި ފަރާްތތަކަށް އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 

ފަރާތްަތކާއި އެހެނިހެން އެހީތެރިކަްނ  ާހއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ،ކުރިއަށްދާނެ. މިގޮތުން ނިކަމެިތްނނާއި، އެކަނިވެރި މައިންނާއި

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ކަރަްނޓުގެ އަުގ އަދި  މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަާނފައިވޭ. 363ބޭނުންވާ ފަާރތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 

 ސިޑީވެސް އަންނަ އަހަރު ދެމުންގެްނދާނެ. ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީގެ އިތުރުން، ދަތުރުަފތުރުގެ އަގު ތިރި ކުރުމަށް ދޭ ސަބް

 

ރު ވެރިކަމަށް އައި އިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅާނުލެވި އޮތް ދާއިރާއެއް. ވަކިން އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ މި ސަރުކާ

 ހާއްސަކޮށް، މި ދާއިރާއާގައި ހަްއލުކުރަންޖެހޭ ގިނަގުނަ ަކންކަންުހރިއިރު، ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދީ

ނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް ގެ ވަނަ އަހަރު މި 2022އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކޮށްފައެއްުނވޭ. 

 ގުނަ ބޮޑުކޮށްފައި. 2ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  2018ބަޖެޓު ވާނީ 

 

ފަރާތްތައް  މުޖުތަމައުން އެކަހެރިވެފައިވާ ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވާ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހި

މުޖުތަމައަށް ގެނައުމަށް އަންނަ އަހަރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ. މިގޮތުން ސ. ހިތަދޫގައި ރީޖަނަލް ޑްރަގް  އަނބުރާ

 ރިހެބިލިޓޭަޝން ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަން ބަޖެޓުގައި އަލަށް ހިަމާނފައިވާއިރު، ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރާ ނެޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ

 ގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާނެ.ވެލްނަސް ސެންޓަރު

 

 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

ސަރުކާރުގެ ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާނެ.  4.1 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 2022 ދާިއރާއަށް އި މަތީ ތަޢުލީމުގެތައުލީމާ

ތިބެގެން ދިވެހި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ހޯދޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.  ފަސްގަނޑުގައި އަމާޒަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް، އަމިއްލަ 



13 

މަސައްކަތްތެރިން ހުނަރުެވރި، ތައުލީމީ،  މުސްތަގުބަލުގައި ބޭުނންވާނެއަދި އިޤުތިސާދީ ހަރަކާތް އިތުރުވެ ސިންދަފާތުވެގެންދާއިރު 

 .ބިނާކުރުން

 

ކުރިއަށްވުރެ  ގެ ތެރެއިންމި ބަޖެޓުވަސީލަތްތަކުގެ ގޮތުން  ،ޓީޗަރުންގެ ނިސްބަތުންާނއި ،އުމްރާނީ ގޮތުންނާއިށް ދާއިރާއަ ތައުލީމީ

ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރާވާފައިވޭ. މީގެ  2022މަޝްރޫއެއް  177ރަށެއްގައި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ  141މިޮގތުން، ފަހިވެގެންދާނެ. 

 2 ފޭސް އުތައް ހިމެނޭއިރު، ހުޅުމާލޭގެމަޝްރޫ އާތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ ރަށެއްގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތާއި ވަސީލަތް 31ތެރޭގައި 

. މީގެ އިތުރުން، ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ލަންށްސްކޫލުގެ މަޝްރޫއުތައް ފާހަގަކޮ 3 ގާއިމުކުރާ އާ  ގައި

 400ވަނަ އަހަރު  2022ދިމާވާ ހުރަސްތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގެގޮުތން، ަތއުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޓީޗަރުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން 

ހުރިހާ ކުދިންނަކީވެސް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބެގެން އަދި  ޓީޗަރުން ނެގުމަށްވެސް ވާނީ ބަޖެޓުން ޖާގަ ދީފަިއ. އާއަށްވުރެ ގިނަ 

 އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ފެށި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ްޕރޮގްރާމް ސަރުކާރުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާ ކުދިންނަށް ހެދުމަށް މި

 މިއަންނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ.

 

މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ތައާރަފުކުރި ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުވެސް ކުރިއަށް 

ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައި.  ށްވަރަންފެ ޑިގްރީށް ހިލޭ ކުދިންނަ 12,000 ދާނެ. މިހާތަނަށް މި ޕްރޮގްރާމްެގ ދަށުން

ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި، ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ލޯން ސްކީމް އަދި ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް މިއަންނަ އަހަރުެގ 

ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެ.  ރުފިޔާ މިލިއަން 949އަދި މަތީ ތައުލީމަށް ޖުމްލަކޮށް . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާނެ 600ބަޖެޓުން ޖުމްލަ 

ދިވެހި މިއީ ގެ ެތރޭ އެންމެ ބޮޑަށް ޚަރަދުކުރަން ރާވާފައިވާ ފަހަރު. މު ޯފރުކޮށްދިނުމަށް އެއް އަހަރެއްމިއީ މިހާތަނަށް މަތީ ތައުލީ

ދިެވހި ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ދިވެހި މީހުން ބިނާކޮްށ، ޒުވާނުންނަށް މަތީ ތައުލީމު ޯހދުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައި، 

  އިތުރުކުރުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް. މަސައްކަތްތެރިންގެ ދައުރު
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 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

 ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ކަން ގެދޮރުވެރިރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގެޮދރުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދީ، އަތްފޯރާފަށުގައި 

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ޯހދުމަކީ ޖުމުލަކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުްނ އިސް އެއް އަމާޒު.  އެންމެ

ގާއިމުކުރާ މެދުވެރިކޮށް  ިލމިޓެޑް ރޭޝަންކޯޕޮފަހި ދިރިއުޅުން ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި  ނުންވާ ކަމެއް. މިކަަމށްޓަކައިބޭ

މަސައްކަތް އަމަލީ މި އަހަރު ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ދައްކައި،  ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ އެކުއިޓީ 4,000

 11,000 ޖުމުލަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާިއ އެހެނިހެން ގޮތްޮގތުން މާލޭ ަސރަހައްދުގައިމަޝްޫރޢުތަކާއެކު، އަދި ިމ ފަށައިގަންނާނެ. 

ޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ. މީގެ އިތުރުން، އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ހައުސިންގ ޔުނި

 1.5ށް ކުރިއަށްއޮތް ތިން އަހަރަށް މުހިއްމުކަމެއް. ވީމާ، އަތޮޅުތެރޭގެ ގެދޮރުވެރިކަމަގާއިމުކުރުމަކީ ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީއަށް 

ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުގައި ނިމުމުން، ާރއްޖޭގެ  ކުގެ މަސައްކަތްނިުޓތަޔުމި ހައުސިންގ  އަދިބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހިމަާނފައިާވނެ. 

 ލުޔެއް ލިބޭނެ.ސަލަތަކަށް ބޮޑު ވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްދިމާވެފައި

 

 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

މީގެ ތެރެއިން ކުރަމުންދާ އެންމެ މުހިންމު އެބަ ކުރެވޭ.  ކަންކަންގިނަ ގެ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކޮށް، ސިންދަފާތުކުރުމަށް އިޤުތިސާދު

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުޮކށް، އުފެއްުދންތެރިކަމުގައި މި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ކުރާ 

ހިއްސާ އިތުރުކުރުން. މިގޮތުން އެގްރޯނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮްނޓްރެކްޓް ފާމިންގ ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ޕީއެސްއައިޕީ ގެ ތެރެއިން، 

 ގާއިމުކުރުމަށް  އަހަރު ކުރިއަށްދާނެ. މީގެ އިތުރުން، ގުޅީފަޅުގައިމަސްވެރިކަމުގެ ވެލިއު އެޑިޝަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ 

 އަވަހަށް  ވަރަށް މަސައްކަތްވެސް ބްރިޖުގެ ގުޅާލާ ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅު ވިލިމާލެ، މާލެ، ޕޯޓާއި އިންޓަނޭޝަަނލް ހަމަޖެހިފައިވާ

 ގެންދިއުމުގެ ވިލިނގިއްޔަށް އަދި ހުޅުމާލެ މާލެ، ފަސޭހަކަމާއެކު މުދާ  އެތެރެކުރާ ޕޯޓަށް ކޮމާޝަލް ނިމުމުން  މަޝްރޫއުތައް މި. ފެށޭނެ

 ދަތިކަމަށްވެސް ޖާގައިގެ ިބމުގެ މާލޭގެ ބޭރުކުރެވުމުން، ާމލެއިން މަސައްކަތްތައް ސިނާއީ ކުރުމާއި ގުދަން  އަދި. ހުޅުވޭނެ ދޮރު

ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް   ޓުއަދި ވެލާާނ އިންޓަޭނޝަނަލް އެއާޕޯ .ލިބިގެންދާނެ ލުޔެއް ވަރެއްގެ ކޮންމެވެސް
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މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޯޕޓާއި ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭަޝނަލް   އަންނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ދާނެ.

 . ނާަފއިވާނެއެއަރޕޯޓާއި އެކި ރަށްތަކުގައި ތަރައްގީކުރެވޭ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްތައް ވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމަ

 

 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

ދާީނ މުދަލާއި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ހިނގަމުން ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައި، އިޤުތިސާދީ ހަރަކާތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިނުގައި 

ދެވިގެން. ދިވެހިރާއްޖެ އިވިޔަފާރިތައް ގުޅުވަމުދާ ގަނެ، ހިދުމަތް ލިބިގަންނާެނ ގިނަ ފަރާތްތަކަކާ އެކަށީގެންވާ މާކެޓެއް އޮވެގެން. 

 ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ގައުމެއްގައި، މިކަން ފަހި ކުރެވޭނެ ގެންވާފަދަ ކުދިކުދި އާބާދީތައް ދިރިުއޅޭ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވި

އެއް އަސާސް. މިގޮތުން  ވެސްތުގެ ސިޔާސަ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ"މިއީ ސަރުކާރުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާެމއް ގާއިމުކޮށްގެން.  ލުއިފަސޭހަ

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމުގެ ހިދުމަތް ފެށިގެން ދާނެ. އަދި މި ހިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  2022

ގެ ލުއިފަސޭހަ ހިސާބަކަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރިއަށްދާނެ. މީގެ އިތުރުްނ، ދަތުުރފަތުރުގެ ނިޒާމު

ވަނަ  2022ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބޭނީ ލަފާފުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށްވެސް ހައްލު ލިިބގެންކަމަށްވާތީ، 

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ  ނާފައިވާނެ.ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމާއި އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިމަ 132އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ލުއިފަސޭހަވެސް ރައްޔިތުންނަްށ ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ައންނަނީ ގިނަ މަސައްކަްތތަކެއް  ،ރުންއިތު

 ވަނަ އަހަރު ހިނގާނެ.  2022ރަށެއްގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  52. މިގޮތުން ކުރަމުން

 

 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

މި ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެާނއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވައުދެއް. 

އާ ގުޅިގެން  19-ވިޑްމަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ. އަދި ކޮ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުހުރިހާ ރަށެއްގައި  ،ހުރިމިހާތަނަށް ނުފެށި މަސައްކަތް 

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ، ވައުދުވެފައިވާ ގޮތަށް،  ތައް ބާރަށް ހިންގޭނެ.މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި ހުރި ރަށްތަކުގައި ވެސް މަސައްކަތް

ްށ މި ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވުމަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްެވސް ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާެގ ހިދުމަތް ކަށަވަރުކުރުން.

 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ.  954ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޖުމްލަ  2022ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް 
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 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

ތެޔޮ ން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް. މިގޮތުން އިޤުތިސާދު ބިނާކުރުމުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މަގުތައް ހިޔާރުކޮށްގެ

އޭޝިއަްނ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންްކ އަދި ާވލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ރާއްޖޭެގ  ބޭނުންކޮށްެގން ހަކަަތ އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް

ދަނީ ހިންގަމުން. ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ  އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ސަރުކާރުންއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 

 އެތެރެކުރުމަކީ ބޭރު ފައިސާ އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެއިން ބޭރުވާ ެއއް ކަންތައް ކަމުގައިވާއިރު، ރާއްޖޭގައި ތެޔޮ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު 

ޓުަގއި ހުރި މައްސަލަތަކަށްވެސް މަދުކުރެވިއްޖެނަމަ، ތިމާވެށީެގ ގޮތުން ިލބޭ ފައިދާގެ ިއތުރުން، ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެ

ތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ. ހަމަ މިއާއެކު، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު

އަިދ ނެ. މިލިއަްނ ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާ 359ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  2022ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް  ކަންކޮޅުތަކުގައި

އި، މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށާތިލަފުށީގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކުނި އަންދަމުންދާ ދިއުން ނިމުމަކަށް ެގނެސް، ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި 

 ހިނގަމުން އެބަދޭ. މިހާރުވެސްކުނިން ހަކަތަ އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެްއ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 

 މެންބަރުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

 އެއަހަރަކަށް  ،ދަށުން ިއސްލާހުގެ ެގނެވުނު ޤާޫނނަށް ގުމުގެހިން އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް ވަނަ އަހަރު އިދާރީ 2019

 ސަރަހައްދުގެ  ފަރުގެ ފަޅާއި ބިާމއި ނުހިމެނޭ އިހުތިސާސުގައި ކައުންސިލްތަުކގެ އަދި އިންސައްތަ 5 މަދުވެގެން އާމްދަނީގެ ފާސްކުރާ

 ގޮތަށް ހަމަޖެހިެގންދިޔަ. މިއީ ކައުންސިލްތަކުގެ ދޫކުރަންޖެހޭ ތަކަށްކައުންސިލް އިންސައްތަ 40 އާމްދަނީގެ ލިބޭ ގޮތުގައި ކުލީގެ

ވަނަ  2020އްބައިދިްނ ތާރީހީ ބަދަލެއް. މާލީ މިނިވަންަކން ކައުންސިލްތަކަށް ލިކޮށްދީ، ން އިތުރުކޮށްދިނުަމްށ މަގުފަހިފުދުންތެރިކަ

އަހަރު ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކަށް "ބްލޮކް ގްރާންޓް" ނުވަތަ ހިލޭ އެހީ 

ވަނަ އަހަރު ދައުަލތަށް ިލބޭ އާމްދަނީ ިއތުރުވާނެކަަމށް ބެލެޭވތީ، މިއަްނނަ އަހަރު  2022ކަނޑައަޅައި ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށާފަ. 

އަދި ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނެ.  1.5ސިލްތަކަށް ކައުން
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ސީދާ  އާއި ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ހިނގާ ބިްނބިމުގެ ކުލި ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަަކށް ނަގާ ފީ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްަދނީ

 ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭނެ ޮގތަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. 

 

 

 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

އެއް މަސައްަކތެއް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ެމދުގައި ސަރުކާރު މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތަރިންނަށް ހައްގު އުޫޖރަ ކަށަވަރުކޮށް، 

އުޖޫރައިގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަކީ ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ކުރަމުން އަންނަ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތް. މިގޮތުން، 

މަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރަން ދެވޭނެ މިންވަރު ނުވަތަ މިނި ގޮތުގައިވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ  2022

ވަނީ ނިންމާފައި. އަދި އެއް ފެންވަރެއްގެ، އެއް ކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހުރި މުސާރައިގެ 

ޒޭޝަން މަރުހަލާތަކަކަްށ ޕޭ ާހމަނައި ޕޭ ފްރޭމްވާކެއް އެކުލަވާލައި، އަންނަ އަހަރުން ެފށިގެން ފަރަގުތައް ނައްތާލުމުގެ ޮގތުން، އާ

 ދެ   މި.  ލީމީ ދާއިރާއިންފެށިގެްނދާނީ ތައު ތަންފީޒުކުރުންމިގޮތުން ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަން ބަހާލައިގެން ަތންފީޒުކުރަން ފަާށނެ. 

  މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާނެ. 500ކަންތަކަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަެޖުޓގައި 

 

 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

ޝަރުޢީ ނިޒާމު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށްދާނެ.  26އަންނަ އަހަރު މި ކަންކަމުގެ އިތުރުން، 

މެއް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުމްާރނީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހާއްސަ އިސްކަ

އަދި ޖަލުތަކުގެ މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެ.  658ދީފައިވާނެ. މިގޮތުން އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ޖުމްލަ 

ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުތަކުގެ ސިއްހީ ވަސީލަތްަތއް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި، ސައިކޮލޮޖިކަލް ސަޕޯޓް ހިދުމަތް 

މާއި، އިތުރު މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބަޖެޓުކޮްށަފއިވާނެ. މީގެ އިތުރުން، ގައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރު

ބިލިއަން ރުފިޔާ  3.3މުޖުތަމައުގެ އަމަންއަމާންކަން ދެެމހެއްޓުަމށްޓަކައި ސިފައިންނާއި ފުލުުހންނަށް ، ކަށަވަރުކުރުމަށާއި

 ކަނޑައަޅާފައިވާނެ. 
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 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

 ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަާފކުރާ އާމްދަނީއަށް. 2022ނީ ދެން އަޅުގަނޑު ބަލައިލާ

 

 މިވަނީ  އިޤުތިޞާދު ތެރޭގައި އަހަރުގެ  މި ،ނަމަވެސް ވެއްޓިފައިވީ ވަޅުގަނޑަކަށް ފުން އިޤުތިޞާދު ސަބަބުން ގެ  19-ކޮވިޑް

 އެގޮތުން . ކުރާނެ އާމްދަނީއަށް ދައުލަތުގެ އަސަރު ބަދަލުތަކުގެ ހެޔޮ މިއަންނަ އިގުތިޞާދަށް އެހެންކަމުން . ފަށާފައި ކުރިއަރަން

. ރުފިޔާ ބިލިއަން 24.3 އަންދާޒާކުރެވެނީ ލިބޭނެކަަމށް ދައުލަތަށް ގޮތުގައި އެހީގެ ހިލޭ އާއި އާމްދަނީ ޖުމުލަ އަހަރު ވަނަ 2022

 އިތުރު  އިންސައްތަ 23 އަޅައިބަލާއިރު އާމްދަނީއާ ލަފާކުރެވޭ ިމާހރު ިލބޭނެކަމަށް ދައުލަތަށް ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2021 މިއީ

 އެެހން  ނޫން ޓެކްސް އިރު އަްނދާޒާކުރެވޭ ލިބޭނެކަމަށް ރުފިޔާ ބިލިއަން 15.4 ގޮތުގައި ހުގެޓެކު އަހަރު ވަނަ 2022. އަދަދެއް

 އެހީގެ  ހިލޭ ރުފިޔާ ބިލިއަން 2.9 އިތުރުން މީގެ. ރުފިޔާ ބިިލއަން 6 ލަފާކުރެވެނީ ލިބޭނެކަމަށް ގޮތުގައި އާމްަދނީގެ ގޮތްގޮތުން

 . އަންދާޒާކުެރވޭ ލިބޭނެކަމަށް ގޮތުގައި

 

 އަހަރެއްކަމުގައި ފަހި ވިޔަާފރިތަކަށް ފާގަތި، ގޮތުން އިގުތިޞާދީ އަހަރަކީ އޮތް ކުރިއަށް އުއްމީދުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން

 ލުއިކޮށް، ފިޔަވަޅުތައް ފުރަބަްނދުކުރުމުގެ އަޅާފައިވާ ޤަުއމުތަކުން އެކި ުދނިޔޭގެ ސަބަބުން ކޮވިުޑގެ ންއެގޮތު . ވެގެންދާނެކަމަށް

 ދައުލަތަށް  ގޮތުގައި ޑިއުޓީގެ އިމްޕޯޓު އިތުރުވެ، ދަތުރުފަތުރު ބައިނަލްއަުގވާމީ ފެށުމާއެކު، ތެރޭގައި މިއަހަރުގެ ލަންހުޅުވާ ބޯޑަރުތައް

 ލަފާކުރާ ލިބޭނެކަމަށް މިއަހަރު ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓު ތެރޭގައި އަހަުރގެ އޮތް ކުރިއަށް އަދި. އިތުރުވަުމން މިަދނީ އާމްދަނީ ލިބޭ

 . ބެލެވޭ އިތުރުވާނެކަމަށް މިންވަރަށްވުރެ

 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ލަފާކުރެވޭތީ އިތުރުވާނެކަމަށް އަދަދު ފަތުރުވެރިންގެ ޒިޔާރަތްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަހަރު އަންނަ މި މީގެއިތުރުން،

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެއަރޕޯޓު އަދި ޓެކްސް  ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް، ގްރީން ޓީޖީއެސްޓީ، އާމްދަނީތައް، މައިގަނޑު ގުޅިފައިވާ ސީދާ ސިނާއަތާ

 ރައްޔިތުންގެ  ހަރަކާތްތަކަށާއި ވިޔަފާރި  އާންމު ބަދަލުތަކާއި  ހެޔޮ އަންނަ  މި  ފަތުރުވެރިކަމަށް އަދި. ައންދާޒާކުރެވޭ އިތުރުވާނެކަމަށް ފީ

 އާމްދަނީވެސް  ލިބޭ ދައުލަތަށް ގޮތުގައި  ގެސްއިންކަމް ޓެކް އާއި ޖީއެސްޓީ ކުރިއެރުމާއެކީ، ލަާފކުރެވޭ އަންނާނެކަމަށް ދިރިއުޅުމަށް

 . ލަފާކުރެވޭ އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ހަރުއަ ވަނަ 2022
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 ބާރުޭދ، ސިޔާސަތުތަކަށް މައިގަނޑު ދައުލަތުގެ  ކަންތައްތަކަކީ ހުަށހަޅާ އިތުރުކުރުމަށް އާމްދަނީ ދައުލަތުގެ  އަހަރު މިއަންނަ

 ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ އާ ހުށަަހޅާ އިތުރުކުރުމަށް އާމްދަނީ އެގޮުތން. ކަންކަން ލެވިފައިވާއެކުލަވާ އެއްގޮތަށް ވައުދުތަކާ ސަރުކާރުގެ

 އިތުރަށް ޓޫރިޒަމް އެސްޓޭޓް ރިއަލް  ،ދޫކުރުމާއި ރަށްތައް އާ ހެދުމަށް ރިޒޯޓްތައް ،ތައާރަފުކުރުމާއި ޓެކްސްއެއް ބޭގް ޕްލާސްޓިކް

 ތަންފީޒުކުރުން ސިޔާސަތު ވިއްކުުމގެ އާންމުންނަށް އިްނސައްތައެއް ވަކި ބިމުގެ ހިއްކޭ ރަށްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ފުޅާކުރުމާއި

 އެކިއެކި  ނަމަވެސް ހިމެނުނު ބަޖެޓުގައި އަހަރުގެ ވަނަ 2021 މިހިނގާ ސިޔާސަތުތަކަކީ ގިނަ ތެރެއިން މީގެ. ހިމެނިފައިވޭ

 .ކަންކަން ފަސްކުރެވިފައިވާ އަހަރަށް މިއަންނަ ތަންފީޒުކުުރން ގޮންޖެހުންތަކާހުރެ،

 

 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި  ،ރައީސް އިއްޒަތްތެރި

 

ބިލިައން  9.7ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކީ  2022 ދެން އަޅުގަނޑު މި ބަލައިލަނީ ަބޖެޓު ޑެފިސިޓާއި ފައިނޭންސިންގ އަށް.

 އިންސައްތަ. 11.1ރުފިޔާއިން ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް. މިއީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަުތން 

 

 ބަޖެޓު  ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ީމގެ. ހޯދަންެޖހޭނެ ރުފިޔާ ލިއަންބި 13.4 ލަޖުމް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ބަޖެޓު އަހަރުގެ ވަނަ 2022

 ސޮވްރިން  ،ރުފިޔާ އާއި ލިއަންބި 2.9 ބޭނުންވާ ދެއްކުމަށް އަނބުރާ ލޯނު ،ރުފިޔާ އާއި ލިއަންބި 9.7 ހިމެނޭ ގޮތުގައި ޑެފިސިޓް

 35.7 ފައިނޭންސްކުރަންޖެހޭ ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން އަދި  ،ރުފިޔާ މިލިއަން 769.2 ކުރާ ޓްރާންސްފަރ ފަންޑަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 .ރުފިޔާ މިލިއަން

 

ލިއަން ރުފިޔާ ބޭރުގެ ފަރާްތތަކުން ހޯދުމަްށ ރާވައިފައިވާއިރު ބި 7.5ތެރެއިން  ގެ ވަނަ އަހަރު ހޯދަންޖެހޭ ފައިނޭންސިންގ 2022

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން  2022. ވަނީ ރޭވިފައިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ބި 5.9އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކުން 

 ބޭރުގެ މާލީ ބާޒާރުގައި އެއްރެޜަރީ ސެކިއުރިޓީޓް ޑޮލަރުގެމިލިއަން  200 ،އަށް ބަލާއިރު ައންދާޒާކުރާ ފައިނޭްނސިންގލިބޭނެކަމަށް 

ިމލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިނޮވެޓިވް ފައިނޭންސިންގ އިންސްޓްރޫމަްނޓެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށްވެްސ  50. އަދި ރާވާފަވިއްކުމަށްވަނީ 

ހުރި ބައެއް މިކަމުގައި ނުވަތަ ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް ބޮންޑެއް ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަކީ  ،ގްރީން ،. ބްލޫހިމަނާފަވާނީ 
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އޮޕްޝަންތައް. މިފަދަ ބޮންޑަކުްނ މިވަގުތު ބަިއނަލްއަގުވާމީ މާީލ ބާޒާރުގައި ހަލުވިކޮްށ ފުޅާވަމުންދާ އީއެސްޖީ އިންވެސްޓަރުްނ 

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު  50މީގެ ިއތުރުން ބަޖެުޓ ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގަިއ ޯހުދމަށް މަގުފަހިވެގެންާދނެ.  ފައިނޭންސިންގމެދުވެރިކޮށް 

 ރޭވިފައިވޭ. ވެސް ވަނަ އަހަރު ހޯދުމަށް 2022

 

ން ލޯނު ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުން ހިންގާ ބޮޑެތި އުމްާރނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިވެ 2022

 800ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ޑިސްބަރސްމަންޓް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަްށ ބެލެވޭ. މީގެ ތެރޭގައި އިންިޑއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ 

ވެލާނާ  ،މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކާއި

ލައިން އޮފް ޑޮލަރުގެ މިލިއަން  400އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ  ،ނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއިއިންޓަރނޭޝަ

ވަނަ އަހަރު  2022ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވައިފައިވާ ްގރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ މަޝްޫރއު ހިމެނޭ. 

  ބެލެވޭ.ލިއަން ރުފިޔާ ޑިސްބަރސްވާނެކަމަށް ބި 2.9ށް ލޯނުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަ

 

 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި  ،ރައީސް އިއްޒަތްތެރި

 

ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓެއް. މިއީ މި މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި. ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވާނީ  ތައްޔާރުކޮށްފައިމި އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން 

ޕާފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާޒް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ. މީގެ ސަބަބުން ބަޖެޓުން ކުރާ ހޭދައިގެ ނަތީޖާ އެނގި، ދައުލަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކީ 

ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރެވި، ހިންގުން ހަރުދަނާވެގެންދާނެ. ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް، ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫއުތައް 

 ެ އޮފީސްތަކަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން.ތަންފީޒުކުރުމަށް ދައުލަތުގ

 

 .މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި  ،ރައީސް އިއްޒަތްތެރި

 

ދައުލަތުން ރައްޔިތުންަނށް  ،ފުރިހަމަކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ،އަމާޒުތަކާއި މުހިއްމު އެންމެ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަކީ ހުށަހެޅި މި

މި ބަޖެޓުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ . ބަޖެޓެއް ރޭވިފައިވާ ސިޔާސަތު އެފިޝަންޓްކުރުމަށާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް  އްދޭ ޚިދުމަތްތަ

މި  .ރޭވިފައިވާނެ ލުކުރުމަށްާހސި ކަންަކން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުން އަމާޒުތަކާއި އިޤްތިސާދީ ޮބޑަކަށް އެންމެ މާލީ ހާލަތު ަތންދިން
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ގެ  19- ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އިސްކަންދީފައިވާނެ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ އަދި މާލީ ހާލަތު، ކޮވިޑްސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވީ

 އަޑިގަޑުން އަރައިގަނެ، އަލުން ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސިޔާސަތު ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާނެ. 

 

ހުަށހަޅާފައިވާ ބަޖެޓު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުން.  ،މި ދެންނެވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ގަނޑުގެ އެދުމަކީއަޅު

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ދުވެިލ  ،ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ،ސިންދަފާތުކޮށް ،ތިސާދު އަލުން އާރާސްތުކޮށްއިޤުއަދި ރާއްޖޭގެ 

ކުރާ މަސައްކަތުގައި މި  މި ށް ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށްޔިތުންނަރައް ،ތަރައްޤީ ގެނައުމަށާއިސަރަހައްދީ  ،ހަލުވިކުރުމަށާއި

ޖިލީހުން ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އަދި މިހާތަނަށް ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި މަ މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވުން.

 ޝުކުރު އަދާކުރަން.

 

އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ އިްޤތިސާދަށް ފާގަިތ، ދައުލަތުެގ މާލިއްޔާއަށް ތަނަވަސް، ރައްިޔތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އަންނަ 

 އިތުރުވެގެންދާނެ އަހަރެއްކަމުގައި ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަމުން މި ބަޔާން ނިންމާލަން.

 

 وبركاته ورحمةهللا عليكم والسالم

 

 

 

 

 

 މް އަމީރުއިބްރާހީ                                                             

 ޓަރ އޮފް ފިނޭންސްމިނިސް                                                          


