މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

h
ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަން .މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން .މިޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި ،މިތުރު
ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަން.
ތރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތް ެ
ތން.
އެންމެހާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔި ު
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުﷲ ވަބަރަކާތު.
މިއަދު މި ފިޔަވަޅު މައްޗަށް އަޅުގަނޑު ތެދުވެ މިހުރީ ،އަޅުގަނޑުގެ މަގާމާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް2023 .
ހށް ހުށަހެޅުމަށް.
ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބަޔާން ،މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ ަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ރާއްޖޭގެ މުޅި ތާރީޚުގައި ލިޔެވިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އިޤުތިޞާދީ ގޮންޖެހުމަކީ ކޮވިޑް .19-އެ
ބަލިމަޑުކަމާއެކު ކުރިމަތިވި އިޤުތިޞާދީ ޝޮކް ކޮވިޑް 19-ގެ އާލަމީ ވަބާ އާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދާއި ވިޔަފާރިތަކާއި
ގން ދިޔަ .ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް ،ފަތުރުވެރިކަން ހުއްޓި،
އާންމުންގެ ދިރުއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް މުޅިންހެން ހުއްޓި ެ
ޓވުމުގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ޙާލަތު ދިޔަ.
ވިޔަފާރިތައް މަޑުޖެހި ،ބަނގުރޫ ު

ޓ
އންމެނަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވި .ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫ ު
ގތް ހުސްވި ެ
އތްމަތި ދަތިވެ ޮ
މި ޙާލަތުގައި ،ވަޒީފާ ގެއްލި ަ
ބ
ވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅި .ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއަށް ،ނުވަތަ ލި ޭ
މުސާރައަށް އުނިކަމެއް އަޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުނު .މާތް ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅާއެކު ،ކޮވިޑް 19-ގެ ޢާލަމީ ވަބާގެ ބިރު މިއަދު ފިލާ
ހިނގައްޖެ .ދުނިޔެ ހުއްޓި ،ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރި ދުވަސް މާޒީވެއްޖެ .ރަށްތައް ތަޅުލެވި ،މާލެ ފުރަބަންދުވި އަނދިރިކަމަށް
އަލި ވިލިއްޖެ .ސަރުކާރުން ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު އެޅި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ،އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ،ކޮވިޑް 19-ގެ
ކުރިން އިޤުތިޞާދު ހުރި މިންވަރަށް މި އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު އަނބުރާ އިއާދަވާނެ .އެއާއެކު ކޮވިޑް 19-ގެ
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ނ ޖެހޭ.
ތށް ގެންނަ ް
ތަދުމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ސިޔާސަތުތައް ،ނޯމަލައިޒްކޮށް އާންމު ޙާލަ ަ

ރާއްޖެ

ތޞާދީ ޝޮކްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން
ފަދަ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކުޑަ އިޤުތިޞާދަކަށް އަންނަ ،އެކި އިޤު ި
ނންވާ މާލީ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރަން ޖެހޭ.
އަރައިގަންނަން ބޭ ު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.
އށް
ވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު .މި ބަޖެޓާ ހަމަ ަ
މ ބަޖެޓަކީ ަ 2023
ށހެޅޭ ފުރަތަ ަ
އރައިގަތުމަށްފަހު ހު ަ
ކޮވިޑް 19-ގެ ވަބާއިން ރާއްޖެ ަ
އާދެވުނީ އިޤުތިޞާދީ ގަދަކަނޑެއްގައި ދަތުރުކުރުމަށްފަހު .ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤުތިޞާދީ ގޮންޖެހުން އަދިވެސް ބޮޑު.
ފންވެފަ .ރަޝިޔާ-ޔުކްރެއިން
ވނީ އު ަ
ހލަތުތަކެއް މިއަދު މި ަ
ގނުވަފާނެ ާ
ތރުތީބަށް ބަދަލު ެ
މުޅި ދުނިޔޭގެ އިޤުތިޞާދީ ަ
ޝން ރޭޓު ދަނީ މައްޗަށް.
ހަނގުރާމައާއެކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު މައްޗަށް ހިގައްޖެ .ޤައުމުތަކުގެ އިންފްލޭ ަ
ފ .އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު
މތިކޮށް ި
އންޓަރެސްޓް ރޭޓްތައް ަ
މނިޓަރީ ޕޮލިސީ ވާންކޮށްި ،
ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން ަ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރާނެކަން ސަރުކާރުން ދެނެގަންނަން.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.
ޞދީ އެކި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މެދުގައި 2023 .ވަނަ އަހަރުގެ
ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ ،ދުނިޔެ ކުރިމަތިލަމުންދާ އިޤުތި ާ
ބަޖެޓަކީ ފާއިތުވި ތަނުން ލިބުނު ރަނގަޅު ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އިތުބާރުހިފޭ މަގުޗާޓެއް .އެކަށީގެންވާ ޙައްލުހޯދޭނެ
ދެލިކޮޕީއެއް .ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަމާއި ،އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ،ރައްކާތެރިކަމަށް މެދުނުކެނޑި އެހީތެރިވުމުގައި ސަރުކާރަށް
ދެމިއޮވެވޭނެ ޕްލޭނެއް.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.
ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއެކު ،ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުން ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން .އެއީ
އިޤުތިޞާދާއި ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް .ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ ،އިޤުތިޞާދަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް
ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއިވޭ .ތަކެތީގެ އަގު މަތިވެދާނެތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރޭ .އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް
ތމުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް އަޑު އިވޭ.
ރ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ނެ ު
ނުލިބުމާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަ ު
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ރންޖެހޭ ކަންކަން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ސާފު .އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އިސްކަމެއް މިދެނީ ،މި
އިވޭ އަޑުތަކާ ،އޮތް ޙާލަތާ ،ކު ަ
އ ހިފެހެއްޓުމަށް .ރާއްޖޭގެ
ކރިއެރުން ދެމެހެއްޓެނިވި މަގުގަ ި
ޖގެ އިޤުތިޞާދީ ހަމަޖެހުމާއި ު
ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކޮށް ،ރާއް ޭ
ނވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް
ބނު ް
ރމަށް .ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޭ
ދލުކުރާނެ ކަންކަން ކުރިއަށް ނެ ު
ލބުކޮށް ،ބަ ަ
އިޤުތިޞާދު އިންގި ާ
ފޯރުކޮށްދީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.
ށ މި
ރ 2023 .އާ ހަމައަ ް
ހ އަހަ ު
ހގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފަ ު
ކުރިއަށް އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލި ު
ދރިއުޅުމެއް ހޯދައިދެމުން.
ކރަމުން .ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި ި
މވި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ގިރާ ު
ދަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދަށް ދި ާ

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާ ހަވާލުވީ ،ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙައްލުނުވެ ހުރި އެތައް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ޙައްލުކުރުމަށް
އ
ދލުތަކެ ް
ވަޢުދުވެގެން .އަސާސީ ،އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށާއި ،އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤުތިޞާދީ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބީ ބަ ަ
ގެނެސްދޭނެ ވިސްނުންތަކާ އެކު .ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ހުރީ އެ މަގަށް 2023 .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙު ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދުން .ޒަމާނުއްސުރެ ޙައްލުނުވެ
ވ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު
ކރުން .ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން ާ
ހުރި އަސާސީ އެތައް މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް މަގުފަހި ު
ނން.
ކއް އަންނަކަމުގެ އިހުސާސް ރައްޔިތުންނާ ގާތްކޮށްދި ު
ރަނގަޅުކުރުން .އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤުތިޞާދީ އިންގިލާބީ ބަދަލުތަ ެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
ށ
ނ ކުރިމަތިވެފައިވީއިރު ،ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކޮށްފައިވަނީ އެކަމަ ް
ދުނިޔޭގެ އިޤުތިޞާދަށް ބަނަކަ ް
މގެ މައްޗަށް ވިސްނައިގެން.
އޤުތިޞާދުގައި ދިރުން ދެމެހެއްޓު ު
ތޞާދީ ކުރިއެރުން ދަމަހައްޓައިި ،
ރިޢާޔަތްކޮށްގެން .ރާއްޖޭގެ އިޤު ި
މިގޮތުން 2023 ،ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ކޮވިޑް 19-ގެ ކުރީގެ އިޤުތިޞާދު ހުރި މިންވަރަށްވުރެ ކުރިއަރައިދާނެ.
މިއީ ސަރުކާރުން ކޮވިޑް 19-އާއެކު އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ.

ރއިގަތުން .ކޮވިޑް 19-އިން
ށ ކޮވިޑް 19-ގެ ވަޅުގަނޑުން މުޅިން އަ ަ
އޭރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތަކީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަ ް
އަރައިގަތުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރިން .ޓެސްޓްކޮށް ،ވެކްސިންގައި ދުނިޔޭގެ
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ކާމިޔާބު ގައުމަކަށް ހެދިން .ބަލި ކޮންޓްރޯލްކޮށް މެނޭޖުކުރުމުގައި ދުނިޔެއަށް މިސާލު ދެއްކިން .އެއާއެކު ބޯޑަރު ހުޅުވައި
ދންތެރިކަން އިއާދަވެއްޖެ 2021 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު،
ވނު .ރައްޔިތުންގެ ގަދަ ހިތްވަރާއެކު އުފެއް ު
އިޤުތިޞާދު ހިންގާލެ ު
ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ވަނީ  41.7އިންސައްތައިން ކުރިއަރައިފައި .މިއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ބަޔާނުގައި އަޅުގަނޑު
އިއުލާނުކުރި އަދަދާ އަޅައިބަލާއިރު ބޮޑުތަނުން އިތުރު އަދަދެއް .މީގެ ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް އޭރު
އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެވެސް އިތުރުވުން .އިޤުތިޞާދުގެ ރިކަވަރީ މި އަހަރުވެސް ބާރަށް ކުރިއަށްދާނެ .މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ
އިޤުތިޞާދު  12.3އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެ .އަދި  2023ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު  7.6އިންސައްތައިން
ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.
ނލް މަނިޓަރީ
ދ ދުވެއްޔަށްވުރެ ހަލުވި މިނެއްގަ .އިންޓަނޭޝަ ަ
ދނިޔޭގެ އިޤުތިޞާ ީ
ނ އަންނަނީ ު
ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ކުރިއަރަމު ް
ފަންޑުން ދުނިޔޭގެ އިޤުތިޞާދާމެދު ދެކެނީ ބަނަކޮށް އަދި ޔަޤީންކަން ކުޑަކޮށް .އައި.އެމް.އެފް އިން ދެކޭ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ
ނނީ
އިޤުތިޞާދު އަންނަ އަހަރު ކުރިއަރާނީ  2.7އިންސައްތައިން .މީގެ އިތުރުން ،އެކި ޤައުމުތަކުގައި އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަން ަ
ލޝަން ރޭޓް ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ  40އަހަރު ނުދާހާ މައްޗަށް ގޮސް 8.2 ،އިންސައްތައަށް މަތިވެފައި.
މަތިވަމުން .އެމެރިކާގެ އިންފް ޭ
ގއި .ކަންމިހެންހުރުމާއިއެކު ،އެމެރިކާއާ ،ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކުން
ޝން ރޭޓުހުރީ  9.9އިންސައްތައި ަ
ލ ަ
ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކުގެ އިންފް ޭ
ލކުރުމަށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް މަތިނުކުރާ މިންވަރަކަށް މަތިކުރަމުން.
ނޓްރޯ ް
ދަނީ އިންފްލޭޝަން ކޮ ް
ޤއުމުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން މި ފަދައިން އަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ަ
މޕޯޓުކުރާ ޤައުމުތަކަށްވަނީ
އ ހަކަތައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ތެލާއި ހަކަތަ އި ް
ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑު .އަދި ތެލާ ި
ށ އޮތް
ގ ކުރީގެ ލެވެލްއަށް ދިއުމަ ް
އޤުތިޞާދަށް ކޮވިޑްެ 19-
ފއި .މީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ި
އިތުރު ހިރާސްތަކެއް ކުރިމަތިވެ ަ
ރާސްތާވަނީ ދިގުވެފައި .ދުނިޔޭގެ އިޤުތިޞާދުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ،އެކި ޤައުމުތަކުގެ މާލީ ހާލަތަށްހުރި ހިރާސްތަކުގެ
އަސަރު އަޅުގަނޑުމެންނާ އަވަށްޓެރި ބައެއް ޤައުމުތަކުންވެސް ފެނިއްޖެ.

ގއި ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގެ
ނ މެނޭޖުކުރުމު ަ
ޤތިޞާދީ ކަންކަ ް
ދގެ ވާހަކަ ތަފާތު .ރާއްޖޭގެ އި ު
ނަމަވެސް ،ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާ ު
ކމާއި އެހެނިހެން ސިނާޢަތްތަކުގެ ދިރުން މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން،
ވިންދު ދަމަހައްޓައި ،ފަތުރުވެރި ަ
ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުމާއި ،ސިނާޢަތްތަކުގެ ކުރިއެރުން  2021ވަނަ އަހަރު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވޭ .އަދި
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 2022ވަނަ އަހަރުވެސް މި ދަނީ އެއްވާނެއްގައި މައްޗަށް .ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދަށް ހުރި ހިރާސްތައް މެނޭޖްކުރަމުން،
ދ ހަމަޖެހުމާއި ސިނާޢަތްތަކުގެ ކުރިއެރުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ
އިޤުތިޞާދުގެ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓޭނަމަ ،ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާ ީ
އޅުގަނޑުމެންގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް.
ފާގަތިކަން ދެމެހެއްޓޭނެކަމާމެދު ަ

ށ
ނ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަ ް
އހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންދާޒާއާ އެއްގޮތަށް  1.6މިލިއަ ް
މި ހިނގާ  2022ވަނަ ަ
ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ .ކުރިއަށް މި އޮތީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކް ސީޒަން .މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެކަނިވެސް
ވރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ
ފތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި .އަދި ފަތުރު ެ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރަށްވުރެ ގިނައިން ަ
ނ
ރޭގެ އަދަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންދާޒާއަށްވުރެ މަތިވާނެ 2023 .ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް  1.8މިލިއަން ފަތުރުވެރި ް
ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ .މިއީ  2019އަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރެކޯޑްތައް މުގުރާލާނެ
އުންމީދު ބޮޑު އަހަރެއް.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މޯހިރުގައި އެއާ ގުޅިފައިވާ ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތުގެ ދާއިރާތައް ވެސް އަންނަ އަހަރު ކުރިއަރާނެ .ރާއްޖޭގެ
ޢތަކާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ
ހޯލްސޭލް އަދި ރިޓެއިލް ވިޔަފާރިވެސް ކުރިއަރާނެ .ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫ ު
މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެހީގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާވެސް އަންނަ އަހަރު ކުރިއަރާނެ.

ސިނާޢީ އަދި އިޤުތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި އުފެދޭ ވަޒީފާގެ އަދަދު ދަނީ ގިނަވަމުން .މި އަހަރުގެ
ސެޕްޓެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  2021ވަނަ އަހަރުގެ މި
މުއްދަތާއި އަޅައިބަލާއިރު ވަނީ  10އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި .އަދި  2023ވަނަ އަހަރުވެސް ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއެކު
ވ.
ވަޒީފާތައް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެ ޭ

ގ
ރކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލާއި ތަކެތީ ެ
ތތަކުގެ ކުރިއެރުން ފަހިކޮށް ހު ި
ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދާއި ސިނާޢަ ް
އަގުތައް ހުރީ އުފުލިފަ .ސަބްސިޑީ އާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ
އަޅައިބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި އިންފްލޭޝަންގެ އިޙްސާސް ވަނީ ކުޑަކުރެވިފަ .ނަމަވެސް ،މި ފަދަ ސިޔާސަތުތަކަކީ މިގޮތަށް
ދާއިމީގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ސިޔާސަތުތަކެއް ނޫން .އަދި އެއީ އިޤުތިޞާދީ އަދި ފިސްކަލް ހިރާސްތައް
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ނޖެހޭ 2023 .ވަނަ އަހަރު
ނ ް
ބޮޑު ސިޔާސަތުތަކެއް .އެހެންކަމުން ،މުސްތަޤުބަލުގައި މި ސިޔާސަތުތަކަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެން ަ
އގައި .ނަމަވެސް މެދުރާސްތާގައި އިންފްލޭޝަންގެ އަސަރު
މށް ބެލެވެނީ  5.4އިންސައްތަ ި
ހންނާނެކަ ަ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ު
ކުޑަކުރެވޭނެ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން.
ދ ސިޔާސަތުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބަހާއަކީ ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް.
ރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި އިޤުތިޞާ ީ
ނ ޚާއްސަކޮށް ތެލުގެ އަގު،
އިޤުތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ހަލުވިވެ ،އިމްޕޯޓު އިތުރުވެއްޖެ .އަދި އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ އަގުތައް ،ވަކި ް
މަތިވެއްޖެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުރުމުއްދަތުގައި ރަސްމީ ރިޒާވް އިތުރުކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް އެބަހުރި .ނަމަވެސް ،އަޅަމުންދާ
ނމޭއިރު ،ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ
ފހެއްޓޭނެ 2022 .ވަނަ އަހަރު ި
ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ،ރާއްޖޭގެ ރިޒާވް އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑެއްގައި ހި ެ
ށ
ރިޒާވް ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ  638މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގައި .އަދި  2023ވަނަ އަހަރު ރަސްމީ ރިޒާވް ހުންނާނެކަމަ ް
ޤތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް
މލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގައި .މި މިންވަރުގައި ރާއްޖޭގެ ފައިސާގެ އަގު ހިފެހެއްޓި ،އި ު
ބެލެވެނީ ި 606
ހންނާނެ.
ބޭނުންވާ ބޭރު ފައިސާގެ ސަޕްލައި ދަތިނުވާނެ މިންވަރަށް ު

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
ނ
ވސް ،ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު މިދަނީ ކުރިޔަށް .އެކަން އެހެންވަ ީ
ނތަކުގެ ތެރޭގައި ެ
މންދާ ގޮންޖެހު ް
ދުނިޔޭގެ އިޤުތިޞާދީ ކުރިމަތިވަ ު
ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން 2020 ،ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑް-
ދށް ސަޕޯޓު ދިނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ނުވަތަ
 19އާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ހުއްޓުނު ވަގުތު ،އިޤުތިޞާ ަ
ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން .އެ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  2019އަށްވުރެ 34.5 ،އިންސައްތަ ދަށަށް ދިޔަ .އެ އަހަރުގެ ފާސްކުރި
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުޑަކުރި ނަމަވެސް ،ކޮވިޑް 19-މެނޭޖްކުރުމަށާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ގޭބިސީތަކަށް ސަޕޯޓުކުރުމަށް ބަޖެޓުން
ޞދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ
ލ ކޮންޓްރޯލުކުރެވި ،މެނޭޖުކުރެވި ،ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އިޤުތި ާ
ޚަރަދުކުރިން .މީގެ ސަބަބުން ،ބަ ި
އިތުބާރު ލިބި ،ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވި ،ވިޔަފާރިތަކަށާއި ގޭބިސީތަކަށް އާމްދަނީގެ ސަޕޯޓު ލިބިގެންދިޔަ 2021 .ވަނަ
ށ
ތޞާދަ ް
ށވި ވަގުތު ،އިޤު ި
އަހަރުވެސް ސަރުކާރުން ހިންގީ ކައުންޓަރ-ސިކްލިކަލް ފިސްކަލް ޕޮލިސީއެއް .އެއީ އިޤުތިޞާދު ދަ ް
ސަޕޯޓު ދީގެން ،އަލުން ކުރީގެ މިންވަރަށް އަވަހަށް އިއާދަކުރުމަށް ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތެއް.
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 2021ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އާއި ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި  21.4ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ .މިއީ  2020ވަނަ
އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 403.އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް .ނަމަވެސް މިއީ ކޮވިޑް 19-ގެ ކުރިން ލިބުނު މިންވަރަށްވުރެ ދަށް
ނ އަދާކުރުމާއެކު ،ޖުމުލަ
ދއުލަތުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ  32.9ބިލިއަން ރުފިޔާ .އަދި ދަރަ ި
އަދަދެއް 2021 .ވަނަ އަހަރު ަ
ޓ
ބަޖެޓަކީ  37.1ބިލިއަން ރުފިޔާ 2021 .ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަރަނީގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ލައިބިލިޓީ މެނޭޖްމަން ް
އރު އަދާކޮށްފައިވާނެ .އޭގެ
ސނީސައިޑް ބޮންޑުގެ ބޮޑުބައެއް ޭ
އެކްސަސައިޒެއް ހިންގުނު 2022 .ވަނަ އަހަރު ދައްކަންޖެހޭ ަ
ސަބަބުން އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ރާއްޖެއަށް ލިބި ،އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށް މަގުފަހިވެގެން
ދިޔަ 2021 .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ވެފައިވަނީ  11.5ބިލިއަން ރުފިޔާއިން .މިއީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން 13.8
ނ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓްވެސް
އިންސައްތަ .ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކޮވިޑް 19-ގެ ތަދުމަޑުކަމުން އަރައިގަންނަ މިންވަރަކު ް
ކުޑަކުރަމުން.

ހަމައެއާއެކު 2022 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިލީ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް ކުޑަކޮށް ދަރަނީގެ މިންވަރު
އ
ޖހުންތަކެ ް
އޤުތިޞާދީ ގޮން ެ
އހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ި
ކުޑަކުރުމަށް އަމާޒުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން .އެހެންނަމަވެސް ،މި ަ
ޖޓަށް
ދއުމުގެ ސަބަބުން ،ބަ ެ
ތގެ އަގު އިންތިހާއަށް މައްޗަށް ި
ކުރިމަތިވެއްޖެ .ރަޝިޔާ-ޔުކްރެއިން ހަނގުރާމައާ އެކު ތެލާއި ތަކެ ީ
ނ ރުފިޔާ ،މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2.3ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ
އ ް
ސޑީއަށް ބަޖެޓުކުރި  342މިލި ަ
ބާރުބޮޑުވެއްޖެ .ފިއުލް ސަބް ި
މަތިވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ .އަދި ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން ދިމާވި ދަތުރުފަތުރާ ލޮޖިސްޓިކްސްއަށް ހުރި ހުރަސްތައް
ޓ
ކމާއެކު  2022ގެ ބަޖެ ު
ގ ޚަރަދު އިތުރުވެއްޖެ .މި ކަން ަ
ށ ހިނގައިގަނެ ،އެމަޝްރޫޢުތަކު ެ
ޢތައް ބާރަ ް
ނެތުމާއެކު ،މަޝްރޫ ު
ނ  2022ގެ ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ފައިސާ ބޭނުންވެފައިވޭ .މި
 42.8ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ .އެހެންކަމު ް
ބަޖެޓާއެކު 2022 ،ގެ ބަޖެޓު ފޫބެއްދުމަށް  5.8ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން ޖެހޭ .މި އިތުރުވުން ފައިނޭންސްކުރާނީ
ތކުންނާއި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން ފައިނޭންސިންގ ހޯދައިގެން.
ލނު ަ
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބިފައިވާ ޯ

 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އިތުރުވި ނަމަވެސް ،އާމްދަނީވެސް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވޭ2022 .
ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާކުރެވެނީ  26.4ބިލިއަން ރުފިޔާ .އާމްދަނީ ރަނގަޅުވެފައިވަނީ އަންދާޒާ ކުރި
ނ
ޖއެސްޓީން ލިބޭ އާމްދަ ީ
މިންވަރަށްވުރެ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އާއި ވިޔަފާރިތައް ރަނގަޅުވެފައިވާތީ .ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޓީ ީ
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މަތިވުމުގެ ސަބަބުން .އެއާއެކު  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ  13.6ބިލިއަން ރުފިޔާގައި.
މިއީ .ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން  14.3އިންސައްތަ.

ހންތައް މެނޭޖްކޮށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަކީ މެދުރާސްތާގައި ބަޖެޓާއި ދަރަނީގެ
އިޤުތިޞާދަށް ދިމާވާ ގޮންޖެ ު
ޓއްވާނީ ހުށަހަޅާފައި .އެއީ:
މއް .މިކަމަށްޓަކައި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި މުހިއްމު  4ޓާގެ ެ
ދެމެހެއްޓެނިވިކަމަށް މުހިއްމުކަ ެ
ނސައްތައަށްވުރެ ތިރިކުރުން.
ޔލަށް ދައުލަތުގެ ސީދާ ދަރަނި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން  100އި ް
ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  2025ގެ ނި ަ
އށްވުރެ ތިރިކުރުން .ހަމަ
ޓގެ ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން  5އިންސައްތަ ަ
އަދި  2023ގެ ނިޔަލަށް ބަޖެ ު
ށށް ދާނެ މިސްރާބެއްގައި ހިފެހެއްޓުން .މީގެ އިތުރުން 2023
ނސްބަތުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދަ ަ
އެހެންމެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ި
މންގަނޑުގައި ހިފެހެއްޓުން.
ގެ ނިޔަލަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ،ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ މިންވަރަށް ތިރިކޮށް އެ ި

ތރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން .މި އަމާޒުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ
މި އަމާޒުތައް ޙާސިލުކުރެވޭނީ ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައި ،ޙިކުމަތް ެ
އިޤުތިޞާދީ

ހަމަޖެހުމަށާއި

ދރަނީގެ
ަ

ދެމެހެއްޓެނިވިކަމަށް

މުހިއްމު

ކަމެއް.

އަޅުގަނޑުމެން

ބަޖެޓު

އ
އެކުލަވާލަ ި

ތއް ޙާސިލުކުރެވޭނެ މަގުން .ރާއްޖޭގެ ދަރަނި މެނޭޖުކޮށް ފިސްކަލް ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމަކީ
ތަންފީޒުކުރަމުންދާނީ މި އަމާޒު ަ
މާލީ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ކަށަވަރުކޮށް ،ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ،ދެން އަތުވެދާނެ
އިޤުތިޞާދީ އަދި މާލީ ކާރިސާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މި ވަގުތުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަން.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
ދ ކުރިއެރުން ދަމަހައްޓައި،
ދރާސްތާގައި ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާ ީ
ވނީ މެ ު
އކުލަވާލުމުގައި ބަލާފައި ާ
ޖޓު ެ
 2023ވަނަ އަހަރުގެ ބަ ެ
ހރި ހިރާސްތައް މެނޭޖުކޮށް،
އޗަށް .ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދަށް ު
އޓެނިވިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަ ް
ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ ދެމެހެ ް
ރއިގަތުމުގެ ވިސްނުމަށް .ކޮވިޑް 19-އާއެކު އިޤުތިޞާދު މެނޭޖުކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އެއީ
އިޤުތިޞާދީ އަޑިގުޑަންތަކުން އަ ަ
އޭރު އިޤުތިޞާދު ދަމަހައްޓައި ،ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހުނު ކަންކަން .މި
ނކަން އޭރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ ފާހަގަކުރަމުން .މިއީ
ކަންކަމުގެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް މެދުރާސްތާގައި ގެންނަން ޖެހޭ ެ
އެ ވަގުތު.
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ތއް ޙާސިލުކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ.
ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޓާގެޓް ަ
ނޖެހޭ .ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ކޮވިޑް 19-ގެ ކުރީގެ ލެވެލްއަށް
ނތަކާއެކު ،މި ބަދަލުތައް އަވަސް ކުރަ ް
ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހު ް
ށ އެޅެމުންއެބަދޭ .މިދަނޑިވަޅު ،ކޮވިޑް 19-އާއެކު ބޮޑުވެފައިވާ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް ކުޑަކޮށް،
ވާސިލުވެ ،އިޤުތިޞާދު ހަމައަކަ ް
ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑުތަކަށް ބަޖެޓު ގެނައުން ލާޒިމް .ވުމާއެކު ،ބަޖެޓް  2023ގައި ހުށަހަޅާފައިވާނީ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް
ކުޑަކޮށް ،ދެމެހެއްޓިނިވި މިންގަނޑަކަށް ގެނައުމަށް .ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން  5އިންސައްތައަށް ވުރެ
ޖޓުން  6ބިލިއަން ރުފިޔާގެ
ށ .މި ކަމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ބަ ެ
އން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ފޫބެއްދުމަ ް
ތިރިކޮށް ،ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ި
ނޓް ،އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ
އ ރާވާފައިވަނީ މި އެޖަސްޓްމަ ް
ނން ޖެހޭ .އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ ި
އެޖަސްޓްމަންޓެއް ގެން ަ
ސިޔާސަތުތަކުން ބަހާލައިގެން އެއްވަރަކަށް ގެނައުމަށް.

އމްދަނީއަށް  3.6ބިލިއަން
ށ ޖީއެސްޓީ ރޭޓުތައް ބަދަލުކުރުން ހިމަނާފައިވާނެ .މި ބަދަލުންާ ،
މިގޮތުން ،އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަ ް
ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ .އަދި  3ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ .ޚަރަދަށް ގެންނަން
ތލަށްދެވޭ ސަބްސިޑީ ޓާގެޓެޑް ސަބްސިޑީއަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި ،އާސަންދަ އާއި ބޭސްގަތުމަށްކުރާ
ހުށަހަޅާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައިެ ،
އ
ދއިގެ ބޭސްލައިން އަގުތަ ް
އ ،އާސަން ަ
ނ ގޮތްތައް ހޯދުމާ ި
ޚަރަދުކުޑަކުރުން ހިމެނޭ .އެގޮތުން ،އަގުހެޔޮކޮށް ،ބޭސް ހޯދޭ ެ
ދ މީގެ އިތުރުން ،ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް
މުރާޖަޢާކުރުން ފަދަ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ހިމެނޭ .އަ ި
އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދަމަހައްޓައި ،ޚަރަދުގެ އެފިޝަންސީ މަތިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ.

ތޖާއެއްގެ ގޮތުން2023 ،
ނވިކަން އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ .ނަ ީ
ޓ ި
މިފިޔަވަޅުތަކުން 2023 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މާލީ ދެމެހެއް ެ
ގެ ބަޖެޓު ވެގެންދާނީ އުއްމީދީ ބަޖެޓަކަށް .ސަބަބަކީ ބަޖެޓުގައި ގިނަގުނަ ކަންކަން ރޭވިފައިވުން .ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ބޭނުންވާ
ޙައްލުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބަޖެޓުކުރެވިފައިވުން .އަދި މި ބަޖެޓަކީ ކޮވިޑް 19-ގެ އިޤުތިޞާދީ އަޑިގަނޑަށްފަހު ދައުލަތުގެ
ޖޓު.
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އާމްދަނީން ފޫބެއްދޭނެ ފުރަތަމަ ބަ ެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
 2023ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލައަކީ ( 42,680,269,914ސާޅީސް ދެ ބިލިއަން ،ހަ ސަތޭކަ
އައްޑިހަ މިލިއަން ،ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ހާސް ،ނުވަސަތޭކަ ސާދަ) ރުފިޔާ.
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އން ރުފިޔާ .އެއީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  28.6ބިލިއަން ރުފިޔާ.
މީގެ ތެރެއިން ،ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާނީ  40.6ބިލި ަ
ގ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ،ދައުލަތުގެ
ޚރަދާއި ހުރި ތަފާތު ެ
ނ ރުފިޔާ .ބަޖެޓާއި ަ
އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  14.1ބިލިއަ ް
ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ދައްކާ  2.1ބިލިއަން ރުފިޔާ.

 2023ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި ޕެންޝަނަށް  12.9ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ .ތަކެއްޗާއި
ހދަވާނެ.
އ މަރާމާތު ފަދަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށް  5.6ބިލިއަން ރުފިޔާ ޭ
ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި ،ދަތުރުފަތުރާ ި

އަދި ސަބްސިޑީ

ނ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު ،އެންމެ ބޮޑަށް ޚަރަދުކުރެވޭނީ ޕަބްލިކް
ބލިއަ ް
އާއި އެހީ ދިނުމަށް ި 6.6
އން ރުފިޔާ.
ބލި ަ
ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް .އެއީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގާނެ ި 8.4

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
މނޭ މުހިންމު ބައިތަކަށް.
ދެން އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނީ  2023ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހި ެ

އތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ތަސައްވުރުކުރާ ޖަޒީރާ ތަރައްޤީގެ މުހިއްމު
ރށްރަށާއި މީހުން ގުޅިފައި ޮ
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ަ
ގ
ހދުމަތާއިއެކު ދަތުރުފަތުރު ެ
ނ މި ތަސައްވުރު .އާރު.ޓީ.އެލްގެ ި
ށ ހަދައިދެ ީ
އުންސުރެއް .ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކުން ހަޤީޤަތަކަ ް
ވ
ފސޭހަކަމާއެކު ،ބާރަށް ދު ާ
ދންމަތި އެވަނީ އެފަސޭހައިގެ ތެރޭގައިަ .
ވނީ ގެނެވިފަ .ބޮޑު ތިލަ ު
ދލެއް މި ަ
ލބީ ބަ ަ
ނިޒާމަށް އިންގި ާ
ފެރީގެ ނިޒާމަކުން މުޅިރާއްޖެ ގުޅުން ކޮންމެހެން މުހިންމު .ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،އާރު.ޓީ.އެލް.ގެ އުޅަނދުފަހަރު،
މުޅި ހުވަދޫ އެކުގައި އަމުނާ ،ގަތާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފެށިއްޖެ .ހަމައެއާއެކު ،އާރު.ޓީ.އެލުން އީކުއޭޓަރ ހުރަސްކޮށް
ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އަދި ހުވަދޫ އެކުގައި ގުޅައިލެވޭނެ .އަދި މުޅި ރާއްޖެ އެކުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ބޮޑު ވިއުގައަކުން
ލާމަހާލެވޭނެ.

ދނުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ
ސހަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި ި
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ އިތުރުން ،އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ލުއިފަ ޭ
އ
ފތުރަށް ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި މާލޭގެ އެތެރޭގަ ި
ރޓަރ މާލޭގެ އެއްގަމު ދަތުރު ަ
މަސައްކަތްތަކެއް އެބަކުރަން .ގް ޭ
ބހިނގާ .އަދި މާލެ އާއި ހުޅުމާލެވެސް ބަހުގެ ޚިދުމަތުން ވަނީ ގުޅާލެވިފައި .ގްރޭޓަރ މާލޭގެ
އ ަ
މިނީބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށިގެން ެ
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ރ އަގެއްގައި ރައްޔިތުންނާ
އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ލާމު އަތޮޅުގައިވެސް ބަހުގެ ޚިދުމަތްވަނީ ފެށިފައި .މި ޚިދުމަތް އަތްފޯ ާ
ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުމަށްޓަކައި  2023ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  300.6މިލިއަން ރުފިޔާ ޓްރާންސްޕޯޓް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި
ހިމެނިފައިވާނެ.

މގައި ހުރި ދަތިތަކަށްވެސް
ފރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބޭނީ ލަފާފުރު ު
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ލުއިފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ު
ޙައްލު ލިބިގެން 2023 .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  141ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމާއި އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް
ށ ވުރެ ގިނަ ރަށެއްގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް
ހިމަނާފައިވާނެ .އަދި  50އަ ް
ކުރިއަށްދާނެ.

ފަތުރުވެރިކަން މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމަށް ،ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި އެއަރޕޯޓްތައް ތަރައްޤީކޮށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ
ޝނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިތުރުން ،ހަނިމާދޫ އަދި އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް
މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރިއަށް .ވެލާނާ އިންޓަރނޭ ަ
އެއަރޕޯޓް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަކީ މެދުރާއްޖޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ފަހިކަން
ގެނުވާނެ އާބޮޅުތަކެއް .މިއީ ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގެ ސަޕްލައި-ސައިޑް އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށްލާނެ މަޝްރޫޢުތަކެއް.

ށ
އ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްދަނީ ހިނގަމުން .މިކަމަ ް
އތޮޅުތެރޭގެ އެކިރަށްތަކުގައި ވައިގެ ބަނދަރުތަ ް
މީގެ އިތުރަށްަ ،
 235.6މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެ .ބަޖެޓަށް ލުއިކުރުމަށްޓަކާ ،ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން މިހާރުވެސް،
ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
އމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ނ މުހިންމު .ގުޅިފަޅުގައި ޤާ ި
ތރުކޮށް ހުއްޓުމެއްނެތި ހިންގު ް
އ އި ު
އިޤުތިޞާދީ ހަރަކާތްތަ ް
ށފައި .މި
ލފުށި ގުޅާލާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތައްމިވަނީ ފެ ި
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓާއި ،މާލެ ،ވިލިމާލެ ،ގުޅިފަޅު އަދި ތި ަ
ލ ސަރަޙައްދަށް ދިމާވެފައިވާ
ލންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ބިންގަލެއް .މިކަމުން މާ ެ
މަޝްރޫޢުތަކަކީ އިޤުތިޞާދީ ވި ު
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް އަންނަ އަހަރު ބޮޑު ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ .ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ
މށާއި މުދަލުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ކުޑަކުރުން މުހިންމު.
ޤައުމެއް .އިމްޕޯޓު މުދާ ހެޔޮއަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނު ަ
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ގޅިފަޅު ހިއްކުމަށާއި ރާއްޖޭގެ މައި ސީޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް
މިކަން ޙާސިލުކުރުމަށް ޕޯޓު އެފިޝަންޓްވުމަކީ މުހިންމުކަމެއްު .
ފޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާނެ.
ބަޖެޓުގައި  959.2މިލިއަން ރު ި

އިޤުތިޞާދީ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކޮށް ،ސިންދަފާތުކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މިވަނީ
އިތުރުކުރެވިފައި .މިގޮތުން ،ދަނޑުވެރިންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދީ ،އުފައްދާ ތަކެތި ފަސޭހައިން ބާޒާރަށް
ނެރެވޭނެ އެއް މަގަކީ އެގްރޯނެޓް .އެ ކުންފުނިން ،ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރުތައް .އަވިން އުފައްދާ
ސޓޯރޭޖްތައް .އެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ހިނގަމުން .އަދި މަސްކިރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް
ް
ހަކަތައިން ފިނިކޮށްދޭ ކޯލްޑް
މފްކޯއިން
މނާފައިވާނެ .ހަމަ އެހެންމެި ،
ކރުމަށް ބަޖެޓުގައި ހި ަ
ޙައްލުކުރުމަށް ،އިތުރު ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމު ު
މަސްގަންނަ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީއަށް  250މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
މ
ފނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާ ު
ފތުކުރުމެއްނެތި ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ެ
މި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް ތަ ާ
ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރިއަށް .އެކާވީސް ވަނަ ގަރުނުގައި ،ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސާފު ފެން ބޭނުންކުރެވޭނެ
ތބުމަކީ މި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން .މިފަދަ އަސާސީ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި އޮތުމަކީ ބަލިމަޑުކަމުން
ގޮތެއް ނެތިފައި ި
ތރައްޤީއަށް މުހިއްމުކަމެއް.
ސަލާމަތްވުމަށް މުހިއްމުކަމެއް .ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ،ޚާއްސަކޮށް ރަށު ފަތުރުވެރިކަމުގެަ ،
މިގޮތުން ،ރާއްޖޭގެ  158ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓުގައި  643.8މިލިއަން ރުފިޔާ
ގ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންނުދާ އެއްވެސް ރަށެއް  2023ގައި ނޯންނާނެ.
ހިމެނިފައިވާނެ .ފެނާއި ނަރުދަމާ ެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
ފލާވަޅުން ،ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަމެއްދޭ އެއް ދާއިރާއަކީ ސިއްޙީ
ކޮވިޑު 19-ގެ ޢާލަމީ ވަބާއިން ދުނިޔެއަށް ލިބުނު ި
ޔ ހިމަނާފައިވާނެ.
ދާއިރާ .މުޅި ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް މި ބަޖެޓުގައި  5ބިލިއަން ރުފި ާ
ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒުކޮށް ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްތައްދަނީ ކުރަމުން .މިގޮތުން
ގ
އށް އެބަދޭ .މި މަޝްރޫޢު ެ
ކރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެށިގެން ކުރި ަ
 5ސަރަޙައްދެއްގައި ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ހޮސްޕިޓަލުތައް ތަރައްޤީ ު
ތެރެއިން  5ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މިހާރުވެސް ވަނީ އެތައް ތަނެއް މަތިކޮށްފައި .މިއީ މަރުކަޒީ
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ސަރުކާރަށް ބަރޯސާނުވެ މިނިވަންކަމާ އެކު ހިންގޭނެ ތަންތަންކަން ،ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީއިން
ނ
ގނަ އަން ަ
ޅއިބަލާއިރުު 3 ،
ވނަ އަހަރާ އަ ަ
ރ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރެވޭ  5ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަޖެޓު ަ 2018
ދޭހަކޮށްދޭ .ޓާޝަ ީ
އަހަރު ބޮޑުވާނެ .އެއާއެކު ،ޚިދުމަތްތަކުގެ އަދަދާއި ފެންވަރުވެސް ރަނގަޅުވާނެ.

ރަނގަޅު ސިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިގެން ދިއުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެވެސް އެދުމެއް .ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ސިއްޙީ
ހސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށްވެސް
ރމުގެ ގޮތުން 132 ،ރަށެއްގެ ޮ
ޚިދުމަތް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކު ު
 2023ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެ .މީގެ ތެރޭގައި ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އުމްރާނީ ތަރައްޤީ ގެނައުމާއި،
ގޅުކުރުން ހިމަނާފައިވޭ .ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަށް ޒަމާނީ
ވަސީލަތްތައް މުއްސަނދިކޮށް ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ފެންވަރު ރަނ ަ
ލތަކަށް ފަރުވާދޭ ޚާއްސަ ސެންޓަރެއް މިހާރު
އެމްބިއުލަންސް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައި .މީގެއިތުރުން ،ނަފްސާނީ ބަ ި
މިވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައި .އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް މިފަދަ ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ
ނ.
އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ެ

ސިއްޙީ ދާއިރާގެ އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތަކީ އިންސާނީ ވަސީލަތް .ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަން މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދެން އެންމެ
އަވަހަށް މުސާރަތައް އެއްހަމަ ކުރެވިގެންދާނީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތަށް ،ސިއްޙީ
އދި އަތޮޅު ތެރޭގައި 24
މނާފަަ .
ވނީ ހި ަ
ދާއިރާގެ މުސާރަތައް އެއްހަމަ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ަ
ކށްދީފައި .ހަމަ އެހެންމެ ،ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަދަދު
ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ބަޖެޓުވާނީ އިތުރު ޮ
އިތުރުކުރުމަށް  40.3މިލިއަން ރުފިޔާ ވާނީ ބަޖެޓުކުރެވިފަ .މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މިދާއިރާއަށް ކުރާ
ހޭދަ އިޤުތިޞާދީ ހާލަތު ތަންދޭ މިންވަރަކުން އިތުރުކުރަމުން ދިއުން.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
ނތެރި ޢިލްމީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަކީ މިސަރުކާރުން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓްމެންޓް.
ތޫނުފިލި އުފެއްދު ް
މ
ކން ެ
މއް ހޯދޭނެ މަގު ޮ
ބގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީ ެ
ސަރުކާރުގެ ދިގުރާސްތާގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ތި ެ
ގ އިންގިލާބީ ހެޔޮ އަސަރު
ގން ހިނގަމުންދާ ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަން ެ
ދަރިވަރަކަށްވެސް ފަހިކޮށްދިނުން .މި އަހަރުގެ މޭ މަހުން ފެށި ެ
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ދަނީ ކުރަމުން .މިއީ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެޅުނު ބިންގަލެއް .ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު
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އ ބިނާކުރުމުގެ އެއް އަސާސް .ޓީޗަރުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް މިގެނައި ބަދަލަކީ،
ރަނގަޅުކުރުމަކީ ތަޢުލީމީ ޖީލެ ް
ގންދާނެ.
ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުންނަށްވެސް ލިބޭނެ އިތުރު ބާރަކަށްވެ ެ

އރާއަށް މިހާތަނަށް ދެވޭ އެންމެ ބޮޑު ޖާގަ ކަނޑައަޅާފައިވާނީ މި ބަޖެޓުގަ .އެގޮތުން 4.6
ތަޢުލީމާއި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާ ި
ބިލިއަން ރުފިޔާ މި ދާއިރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާނެ .މީގެ ތެރޭގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އެއްހަމަ ކުރުމުގެ
ގ އަތްމަތިން ،ދިވެހި ޤައުމު
ސަބަބުން އިތުރުވި  636.2މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ .މިއީ ދިވެހިން އެދޭގޮތަށް ،ދިވެހިން ެ
ބިނާކޮށް އާރާސްތު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް.

ވސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  142ރަށެއްގައި 195 ،މަޝްރޫޢެއް  2023ވަނަ އަހަރު
ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އިމާރާތާއި ަ
ޤކުރުމުގެ އާ މަޝްރޫޢުތައް
ހިންގުމަށް ރާވާފައިވޭ .މީގެ ތެރޭގައި  21ރަށެއްގެ ސްކޫލުތަކުގެ އިމާރާތާއި ވަސީލަތްތައް ތަރައް ީ
ހޅުމާލޭގެ ފޭސް  2ގައި
އމުކުރެވޭ ސްކޫލުތައް ހިމެނޭު .
އބާދުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މުޅިން އަލަށް ޤާ ި
ހިމެނޭ .އަލަށް ާ
ޤާއިމުކުރެވުނު ވަގުތީ ސްކޫލުތަކުގެ ބަދަލުގައި އަންނަ އަހަރު ދާއިމީ ސްކޫލުތައް ޤާއިމުކުރެވިގެންދާނެ.

މ ޙާސިލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވީހާވެސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް މިވަނީ ތަނަވަސްކޮށް ދެވިފަ.
ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީ ު
މ
ހިލޭ ޑީގްރީ ޕްރޮގްރާމަށް މި ބަޖެޓުގައިވެސް  166.7މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ .ހަމަ އެހެންމެ ،މަތީ ތަޢުލީ ު
ނ
ޓއްގައި ހުޅުވާލާފައިވާ ލޯ ު
ދ ކުޑަކުރުމަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭ ެ
ރންޖެހޭ ހޭ ަ
ޙާސިލުކުރުމަށް ކުދިންނާއި މައިންބަފައިން ކު ަ
ފއިވާނެ .އަދި ޖުމްލަކޮށް
ސްކީމް އަންނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށްދާނެ .އެކަމަށް  216.1މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާ ަ
މ
މތީ ތައުލީ ު
ވހި ޒުވާނުންނަށް ަ
މނޭނެ .މިއީ ދި ެ
މބަޖެޓްގައި ހި ެ
ކރެވޭ  856.6މިލިއަން ރުފިޔާ ި
ބަލާއިރު މަތީ ތައުލީމަށް އަމާޒު ު
ވރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް އެޅޭ
ހޯދުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައި ،އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އަމިއްލައަށް ބައްޓަންކުރާ ޤަދަރު ެ
މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
ރައްޔިތުން ދައުލަތަށް ދައްކާ ޓެކުހަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަނބުރާ ހޭދަކުރެވޭ އެއްޗެއް .ސިއްޙަތާ ،ތަޢުލީމާ،
ކރެވޭ ވަސީލަތްތައް.
ދެންވެސް ހުރި އުމްރާނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ވަސީލަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ފަސޭހައާ ލާބައަށް ޤާއިމު ު
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ފރުކޮށްދޭންޖެހޭ .ސީދާ އަދި
އތަކެއް އެހީތަކެއް ޯ
ޖޓުން ރައްޔިތުންނަށް ެ
އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ބަ ެ
ނުސީދާގޮތުން ދެވޭ އެހީ އާއި ސަބްސިޑީއަކީ ދައުލަތުގެ ފޯރުންތެރިކަންހުރި މިންވަރަކުން ފޯރުކޮށްދެމުން ދާން ޖެހޭ އެހީތަކެއް.
އޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން .އިޖުތިމާޢީ
ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ ނާޒުކު ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިވާނީ ި
ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް  2023ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޖުމުލަ  3.9ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި.

އެއް ކަމަކަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަނީ އާސަންދަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް
މއް 2023 .ވަނަ އަހަރަށް
ވގެ ޔަޤީންކަން ހޯދައިދިން ނިޒާ ެ
ކަށަވަރުކުރުމަށް .އާސަންދައަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރު ާ
ވނެ .މިއީ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އިސްރާފުވުމަށް ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް
ޔ ބަޖެޓު ކޮށްފައި ާ
މި ސްކީމަށް  1ބިލިއަން ރުފި ާ
ސ ކަވަރ ކުރާ އަގު ނުވަތަ
މގޮތުން ،ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބޭ ް
ޖޓެއްި .
ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ހިމަނާފައިވާ ބަ ެ
އާސަންދައިގެ ބޭސްލައިން އަގުތައް ބާޒާރުގެ އަގުތަކާ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިނގާ ޚަރަދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުރާޖައާ ކުރެވޭނެ.
ވރަކަށް ތިރިކުރުމަށް ބަލްކް ޕްރޮކިއުމަންޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ
ބލްގެ އަގުތައް އެކަށީގެންވާ މިން ަ
އަދި ބޭހާއި މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަ ަ
މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ.

މި އަހަރުގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވާލިއިރު ހިމެނި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ރިފޯމަކީ ފިއުލް ސަބްސިޑީ ދެމުން އަންނަ ގޮތް
އ ޙާސިލުކުރުމަށް މުހިއްމު އިސްލާޙެއް .ތެލުގެ ސަބްސިޑީ
މުރާޖަޢާކުރުން .މިއީ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި ހިމެނޭ އަމާޒުތަ ް
އިންޑައިރެކްޓް ސަބްސިޑީއަކުން ޑައިރެކްޓް ސަބްސިޑީއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް
ފޔާ ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭނެ.
އން ރު ި
ތލުގެ ސަބްސިޑީއަށް އަންނަ އަހަރު  1.8ބިލި ަ
ނނަނަމަެ ،
ދަނީ ކުރިއަށް .މި ބަދަލު ނުގެ ް
ގ ސަބްސިޑީއަށް ބަޖެޓުގައި
ނަމަވެސް ،އިސްލާޙުތަކާއެކު ،ސަބްސިޑީ ނިޒާމު ދެމެހެއްޓެނިވި ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް ،ތެލު ެ
ހިމަނާފައިވާނީ  588.2މިލިއަން ރުފިޔާ.

މީގެ އިތުރުން ،އަތޮޅުތެރޭ ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމަށް ދެމުން އަންނަ ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ނ ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެ .އަދި ކުނި އުކާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ފީ
ކުންފުނިތަކަށް  593.9މިލިއަ ް
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ށ
ހެޔޮކުރުމަށާއި ،ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ،ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަގު ހެޔޮކޮށް ބެހެއްޓުމަ ް
ޖުމުލަކޮށް  864.7މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާނެ.

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެމުންދާ އެހީތައް  2023ވަނަ އަހަރުވެސް
ނވަރެއްގައި ދިނުމަށްޓަކައި،
މ ް
ޤވެރި ފަރާތްތަކަށް އެކަށޭނެ ި
މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެ .މި އެހީތަށް އޭގެ އެންމެ ޙައް ު
ދލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ހިނގަމުން.
ހލައިގެން ދިނުމަށް ބަ ަ
ކށް ބަ ާ
ކލަވާލައި ގިންތިތަ ަ
އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާގެ ދަފްތަރެއް އެ ު
ނހެން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ
ނވެރި މައިންނާއި ،ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި އެހެ ި
މިގޮތުން ނިކަމެތިންނާއި ،އެކަ ި
ތ މުރާޖަޢާކޮށް ،މި އެހީތަކަށް  434.9މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވޭ.
ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީ ދެމުންދާގޮ ް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
ހޔާވަހިކަމުގެ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި ހައުސިންގގެ އެކި
ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯ ި
ށ
ތން މުޅި ރާއްޖޭގައި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ ް
މަޝްރޫޢުތައް މިހާރުވެސް ދަނީ ހިނގަމުން .މިގޮ ު
ނފައިވާނެ .ޒަމާނުއްސުރެ ،މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް ދިމާވެފައިވާ
ކުރިއަށްއޮތް ތިން އަހަރަށް  2.5ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަ ާ
ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެނައުމަށް ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް ވަނީ ހުޅުވާލާފަ .މިކަމަށްޓަކައި ގްރޭޓަރ
އސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް
ވރިކޮށް ޤާއިމުކުރާ  6,000ހަ ު
މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މެދު ެ
ކތްވެސް ކުރިއަށްދާނެ .މީގެ
ނ ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައް ަ
ގ ަ
ޅ ތެރޭގައި  2,500އަށްވުރެ ި
ދ އަތޮ ު
މިހާރުވަނީ ފަށާފައި .އަ ި
ވނެ.
އިތުރުން ،މާލެ ސަރަޙައްދުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ގުޅިފަޅުހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
ތލަފުށީގައި ކުނި އެންދުން މި ސަރުކާރުން މިވަނީ ނިމުމަކަށް
މީގެ ތިރީހަކަށް އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ކުނި އަންދަމުން އަންނަ ި
ގެނެސްފަ .އަދި މި ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ދަނީ ހިނގަމުން.
ޤއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް
އކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ނެއްތޭނެ ނިޒާމު ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ާ
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ،ރަ ް
މެދުނުކެނޑި ދަނީ ކުރިއަށް .މިގޮތުން ،ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް މި ބަޖެޓުގައި
 630.2މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ.
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ޝއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް
އ ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި އޭ ި
ށގެން ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިގޮތުގަ ި
ކ ް
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުން ޮ
ހންގަމުން .ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި
ރއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުން ދަނީ ި
އަދި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ާ
ކހަލަ ކުޑަ ޖަޒީރާ ޤައުމެއްގެ
މންވަރު ދަށްކުރުމަށާއި ރާއްޖެ ަ
ބނުންކުރެވޭ ި
ލއި އެކު ،ތެޔޮ ޭ
ށ އަންނަ ބަދަ ާ
ތެލުގެ އަގުތަކަ ް
ތއަށް އިންވެސްޓްކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް.
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހަކަ ަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
ނ އަހަރު ގެނައި އިސްލާޙާއެކު މާލީ ބާރުވެރިކަން ކައުންސިލްތަކަށް ވަނީ ލިބިދީފައި .ލާމަރުކަޒީ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް  2019ވަ ަ
ރންޓް" ކަނޑައަޅައި ފައިސާ ދަނީ ދޫކުރަމުން 2023 .ވަނަ
ނ ކައުންސިލްތަކަށް "ބްލޮކް ގް ާ
މތި ް
ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
އންސިލްތަކަށް  1.8ބިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ބަޖެޓުގައި
އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ ،ކަ ު
އ
ގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އާ ި
ނސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ ފީގެ ޮ
ހިމަނާފައި ވާނެ .އަދި ކައު ް
ހރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި .އަދި
ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ބިންބިމުގެ ކުލި ،ސީދާ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް މި ާ
އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާއި ކަނޑު އުޅަނދުތަކުގެ އަހަރީ ފީއިން ލިބޭ އާމްދަނީވެސް ލިބިގެންދާނީ އެ އުޅަނދެއް ދުއްވާ ރަށެއްގެ
ކައުންސިލަށް.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި  38މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ .ހަމަ އެހެންމެ އެކި
ރަށްތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ .މި ކަންކަމުގެ
އިތުރުން ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުމްރާނީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް މި އަންނަ އަހަރުގެ
ބަޖެޓުގައި ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީފައިވާނެ .މިގޮތުން އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ޖުމްލަ  701.9މިލިއަން
ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެ .އަދި ޖަލުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުތަކުގެ ސިއްޙީ ވަސީލަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް
ނ
ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެ .މީގެ އިތުރުން ،ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ،މުޖުތަމަޢުގެ އަމަންއަމާންކަ ް
ފޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާނެ.
އ ފުލުހުންނަށް  3.7ބިލިއަން ރު ި
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސިފައިންނާ ި
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
 2023ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ކޮވިޑް 19-ގެ ކުރީގެ އިޤުތިޞާދުގެ ލެވެލް ފަހަނައަޅައިދާއިރު ،ދައުލަތުގެ
އާމްދަނީވެސް ބޮޑުވެގެންދާނެ.

ލފާކުރަނީ
ތށް ލިބޭނެކަމަށް ަ
އަންނަ އަހަރު ޖުމުލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަ ަ

 32.1ބިލިއަން ރުފިޔާ .މިއީ  2022ވަނަ އަހަރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު  21.8އިންސައްތަ އިތުރު
ދ ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ
ގ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  23.5ބިލިއަން ރުފިޔާ .އަ ި
އަދަދެއް .މީގެ ތެރެއިން ޓެކުހު ެ
ގޮތުގައި  6.1ބިލިއަން ރުފިޔާ.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
ނ ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރެވޭނެ.
ފިސްކަލް ކޮންސޮލިޑޭޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ،އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް  8.5ބިލިއަ ް
މިއީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން  8.1އިންސައްތަ .ބަޖެޓުގެ ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓަކީ  5ބިލިއަން ރުފިޔާ .މިއީ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގެ
ޓާގެޓާ އެއްގޮތަށް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން  4.8އިންސައްތަ.

ޖޓު
ނސްފަރ ހިމަނައިގެން ބަ ެ
ރ ް
ނ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުގެ ޓް ާ
އ ދަރަނި އަދާކުރުމަށާއި ސޮވްރި ް
 2023ވަނަ އަހަރުގެ ޑެފިސިޓާ ި
ފައިނޭންސްކުރުމަށް  11.5ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖެހޭނެ .މީގެ ތެރެއިން  6.5ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ރޭވިފައިވަނީ ބޭރުގެ
މޝްރޫޢުތަކަށް މިހާރު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުން ޚަރަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ  4.1ބިލިއަން ރުފިޔާ
ފަރާތްތަކުން .މީގެ ތެރޭގައި ަ
ހދުމަށް
ތރި ދައުލަތްތަކުން ޯ
ނލްއަޤުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުންނާއި ރަޙުމަތް ެ
ށ ރޭވިފައިވަނީ ބައި ަ
މ ް
އތުރަށް ހޯދު ަ
ހިމެނޭ .ބޭރުން ި
ނ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ރޭވިފައިވޭ.
ރގެ ފަރާތްތަކުން  5ބިލިއަ ް
ރކާ ޑޮލަރު .މީގެ އިތުރުން އެތެ ޭ
ރޭވިފައިވާ  150މިލިއަން އެމެ ި
ފޔާއަކީ ޓްރެޜަރީ ބިލު އިތުރަށް ވިއްކުމަށް ރޭވިފައިވާ ފައިސާ.
މީގެ ތެރެއިން  4.7ބިލިއަން ރު ި

މި ބަޖެޓުގެ ޕްލޭނަކީ މެދުރާސްތާގައި ދަރަނި މެނޭޖްކޮށް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ދަރަނި ދަށްކުރުން .ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ
އިތުރުކުރުމާއި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުންވެސް މެދުރާސްތާގައި ދަރަނި ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުވާނެ .އަދި އެއަރޕޯޓް
ނޑު މުއްސަނދިވެ ،ދަރަނި
ބދަލާއެކު ،ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަ ް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީއަށް  2021ވަނަ އަހަރު ގެނައި ަ
ބލުކަން މާ ބޮޑަށްވެސް އުފެއްދޭނެ.
އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާ ި
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
ގރާކުރުމަށް ،ސިޔާސަތަށް
މި ހުށަހެޅި ބަޖެޓަކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އަދި ދިމާވަމުންދާ އިޤުތިޞާދީ ގޮންޖެހުންތައް ި
ވ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަރައްޤީގެ އަމާޒުތައް
ފއިވާ ޕްލޭނެއް .މިއީ ރައްޔިތުން ބޭނުން ާ
ލތައް ހިމެނި ަ
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަ ު
އމާޒުތަކަށް ވާސިލުވެވޭނެ.
ތގެ އިޤުތިޞާދީ އަދި ފިސްކަލް ަ
ޓގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މެދުރާސް ާ
ޖ ު
އެކުލެވިފައިވާ ބަޖެޓެއް .މި ބަ ެ
ރއްޖެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން
ވ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކުރެވޭނެާ .
ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓޭނެ .ރައްޔިތުން ބޭނުން ާ
ޖަޒީރާ ސިފަތަކާއެކު ތަރައްޤީކުރެވޭނެ .ރާއްޖެއަށް ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައިދެވޭނެ.

މޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުން.
ހޅާފައިވާ ބަޖެޓު މި ޢިއްޒަތްތެރި ަ
ނވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ހުށަ ަ
އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ ،މި ދެން ެ
ރ މަޖިލީހުން ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަން.
އަދި މިހާތަނަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެ ި
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