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ޢަލައިހި هللا މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަމި އުންމަތުގެ  .ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަންهللا 

 މިތުރު ،އާލުންނާއިއިތުރު  އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަލަވާތުގައިމި .ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން

 .ކުރަންޞަޙާބީން ޝާމިލު

 

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

 

 .ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިުތން އެންމެހާ

 

 .ވަބަރަކާތުهللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު 

 

 2023 .ސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށްނޫނީ މަޤާއަޅުގަނޑުގެ މަގާމާ ގުޅޭ ، މިހުރީ ފިޔަވަޅު މައްޗަށް އަޅުގަނޑު ތެދުވެ މިއަދު މި

  .ހުށަހެޅުމަށްއްޒަތްތެރި މަޖިލީަހށް ޢި ބަޔާން، މި ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 

 

  .ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެ  .19-ދީ ގޮންޖެހުމަކީ ކޮވިޑްޞާތިއިޤުއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  ރާއްޖޭގެ މުޅި ތާރީޚުގައި ލިޔެވިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު 

ދާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ޞާތިޤުލަމީ ވަބާ އާ އެކު ރާއްޖޭގެ އި އާ  ގެ 19-ކޮވިޑްދީ ޝޮކް ޞާތި އިޤުބަލިމަޑުކަމާއެކު ކުރިމަތިވި 

، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް، ފަތުރުވެރިކަން ހުއްޓި . މުޅިންހެން ހުއްޓިެގން ދިޔައާންމުންގެ ދިރުއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް

  .ދިޔަ ލަތުޙާންފަތް މައްޗަށް ވުމުގެ ތުވިޔަފާރިތައް މަޑުޖެހި، ބަނގުރޫޓު 

 

ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫުޓ  .މެނަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވިލަތުގައި، ވަޒީފާ ގެއްލި ައތްމަތި ދަތިވެ ޮގތް ހުސްވި ެއންޙާމި 

ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއަށް، ނުވަތަ ލިޭބ  .ން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރު ވިޔަ

 ބިރު މިއަދު ފިލާ ޢާލަމީ ވަބާގެ  ގެ 19-ކޮވިޑްގެ ރަޙްމަތްފުޅާއެކު، هللا ތް މާ .އްޓުނުމުސާރައަށް އުނިކަމެއް އަޔަނުދީ ހިފެހެ

އަނދިރިކަމަށް  ރަށްތައް ތަޅުލެވި، މާލެ ފުރަބަންދުވި .ބަންދުކުރި ދުވަސް މާޒީވެއްޖެދުނިޔެ ހުއްޓި، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު  .ހިނގައްޖެ

 ގެ  19-ކޮވިޑްއިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ،  ،ކުމަތްތެރިކަމާއެކު އެޅި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުންޙިސަރުކާރުން  .އަލި ވިލިއްޖެ

 ގެ  19-ކޮވިޑް އެއާއެކު .އަނބުރާ އިއާދަވާނެ ތިޞާދުޤުގެ އިއަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭ  ދު ހުރި މިންވަރަށް މިޞާތިއިޤުކުރިން 
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ރާއްޖެ   .ލަަތށް ގެންނަްނ ޖެހޭޙާންމު ތަދުމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ސިޔާސަތުތައް، ނޯމަލައިޒްކޮށް އާ

ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން ދީ ޝޮކްތަކުގެ ސަބަބުން ޞާތި އިޤުއަންނަ، އެކި  ދަކަށްޞާތިއިޤު ފަދަ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކުޑަ 

  .ޖެހޭ ންބޭުނންވާ މާލީ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރަ އަރައިގަންނަން

 

  .ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބަޖެޓާ ހަމަައށް  މި .ޖެޓުއަހަރުގެ ބަ ަވނަ 2023ޅޭ ފުރަތަމަ ބަޖެޓަކީ ހެައރައިގަތުމަށްފަހު ހުށަ ރާއްޖެ  ވަބާއިން ގެ 19-ކޮވިޑް

 .ގޮންޖެހުން އަދިވެސް ބޮޑުދީ ޞާތިއިޤުދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  ކަނޑެއްގައި ދަތުރުކުރުމަށްފަހު.ދީ ގަދަޞާތިއިޤުއާދެވުނީ 

ޔުކްރެއިން -ރަޝިޔާ ަވނީ އުަފންވެފަ.މިއަދު މިލަތުތަކެއް ހާ ެގނުވަފާނެ  ަތރުތީބަށް ބަދަލުދީ ޞާތިއިޤުދުނިޔޭގެ  މުޅި

 މައްޗަށް. ދަނީ ޤައުމުތަކުގެ އިންފްލޭަޝން ރޭޓު .ހިގައްޖެތެލުގެ އަގު މައްޗަށް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި  އާއެކުހަނގުރާމަ

އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު  .ތައް ަމތިކޮށްފި ރެސްޓް ރޭޓްތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން ަމނިޓަރީ ޕޮލިސީ ވާންކޮށް، ިއންޓަ

  ސަރުކާރުން ދެނެގަންނަން.ނެކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރާ

 

  ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން. ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ވަނަ އަހަރުގެ  2023 .މެދުގައި ގެދީ އެކި ގޮންޖެހުންތަކުޞާ ތިއިޤުދުނިޔެ ކުރިމަތިލަމުންދާ ، ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ

އެކަށީގެންވާ ޙައްލުހޯދޭނެ  މަގުޗާޓެއް. ހިފޭއިތުބާރުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކީ ފާއިތުވި ތަނުން ލިބުނު ރަނގަޅު ތަޖު

ރުކާރަށް ސަތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމާ، ރައްކާތެރިކަމަށް މެދުނުކެނޑި އެހީތެރިވުމުގައި އިޖު، އިދެލިކޮޕީއެއް. ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަމާ

   ދެމިއޮވެވޭނެ ޕްލޭނެއް.

 

  ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން. ރައީސް،ޢިއްޒަތްތެރި 

 އެއީ  ބޫލުކުރަން.ޤަވުން ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑު ގެ މެދުގައިރައްޔިތުންހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއެކު،  މިހާރު ދުނިޔޭގައި

ގޮންޖެހުމެއް ދަށް ބޮޑު ޞާތި އިޤުދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ،   ކަންބޮޑުވުންތަކެއް.ހުރި އި ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތާ މެދު ދާޞާތިއިޤު

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  .އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރޭ ވެދާނެތީތަކެތީގެ އަގު މަތި .ވާހަކަތައް އަޑުއިވޭ ކަމުގެދާނެކުރިމަތިވެ

  އިވޭ. އަޑުއަބަދުވެސް  ނުލިބުމާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަުރ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ނެުތމުގެ ޝަކުވާ
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މި  ، އެންމެ އިސްކަމެއް މިދެނީއަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ސާފު.ންޖެހޭ ޙާލަތާ، ކުރަ  އިވޭ އަޑުތަކާ، އޮތް

ރާއްޖޭގެ  .މަގުގަިއ ހިފެހެއްޓުމަށްދެމެހެއްޓެނިވި ދީ ހަމަޖެހުމާއި ުކރިއެރުން ޞާތިއިޤުހުންތައް ގިރާކޮްށ، ރާއްޭޖގެ ގޮންޖެ

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޭބނުްނވާ .ނެުރމަށްދު އިންގިާލބުކޮށް، ބަަދލުކުރާނެ ކަންކަން ކުރިއަށް ޞާތިއިޤު

  .ކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޚިދުމަތްތަ ފޯރުކޮށްދީ

 

  .ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މި  އާ ހަމައަށް  2023 .ދައުރުގެ ފަުހ އަހަރު ފުރަތަމަ  އްމަދު ސޯލިުހގެހައިބްރާހިމް މު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކުރިއަށް އޮތީ 

  .ންހޯދައިދެމު ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި ިދރިއުޅުމެއް .ގޮންޖެހުންތައް ގިރާ ުކރަމުންބޮޑެތި ދަށް ދިާމވި ޞާތިއިޤުދަނީ ރާއްޖޭގެ 

  

އްލުކުރުމަށް ޙަރި އެތައް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އްލުނުވެ ހުޙަޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ހަވާލުވީ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާ

ދީ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބީ ބަަދލުތަކެްއ ޞާތިޤުއަދި އި ޢީކުރުމަށާއި، އިޖުތިމާއިމުޤާމްރާނީ ވަސީލަތްތައް އު ،އަސާސީ .ންދުވެގެޢުވަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ  2023 .ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ހުރީ އެ މަގަށް .ގެނެސްދޭނެ ވިސްނުންތަކާ އެކު

އްލުނުވެ ޙަޒަމާނުއްސުރެ  .ދުތައް ފުއްދުންޢުނަށް ވެފައިވާ ވަރައްޔިތުން ޙު ލިޞޯއްމަދު ޙައިބްރާހިމް މުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު  .މަގުފަހިުކރުންއްލުކުރުމަށް ޙަރި އަސާސީ އެތައް މައްސަލައެއް ހު

   .ރައްޔިތުންނާ ގާތްކޮށްދިުނން ސާސްހުއަންނަކަމުގެ އިދީ އިންގިލާބީ ބަދަލުތަެކއް ޞާތިއިޤުއިޖުތިމާޢީ އަދި  .ރުންރަނގަޅުކު

 

 .އްޒަތްތެރި މެންބަރުންޢި ރައީސް،އްޒަތްތެރި ޢި

އެކަމަްށ ދީ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކޮށްފައިވަނީ ޞާތިއިޤުރާއްޖޭގެ ، އިރުފައިވީވެބަނަކަްނ ކުރިމަތިދަށް ޞާތިއިޤުދުނިޔޭގެ 

 .ވިސްނައިގެން ދެމެހެއްޓުުމގެ މައްޗަށް ދުގައި ދިރުންޞާތިިއޤުދީ ކުރިއެރުން ދަމަހައްޓައި، ޞާތި އިޤުރާއްޖޭގެ  .ރިޢާޔަތްކޮށްގެން

  .ހުރި މިންވަރަށްވުރެ ކުރިއަރައިދާނެ ދުޞާތިއިޤުގެ ކުރީގެ  19-ދު ކޮވިޑްޞާތިއިޤުވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ  2023މިގޮތުން، 

  .ޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާއާއެކު އެ 19-ކޮވިޑް ސަރުކާރުންމިއީ 

 

އިން  19-ކޮވިޑް .އަަރއިގަތުންމުޅިން ވަޅުގަނޑުން  ގެ 19-ކޮވިޑްގެ ސިޔާސަތަކީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ އޭރު އަޅުގަނޑުމެން

ޓެސްޓްކޮށް، ވެކްސިންގައި ދުނިޔޭގެ  .ކުރިންއިތުރުކަން ބިލުގާދާއިރާގެ ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ  ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އަރައިގަތުމަށް
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ހުޅުވައި  ބޯޑަރު އެއާއެކު .ންކުރުމުގައި ދުނިޔެއަށް މިސާލު ދެއްކިބަލި ކޮންޓްރޯލްކޮށް މެނޭޖު .ހެދިންކާމިޔާބު ގައުމަކަށް 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު،  2021 .ރައްޔިތުންގެ ގަދަ ހިތްވަރާއެކު އުފެއްުދންތެރިކަން އިއާދަވެއްޖެ .ުވނުލެގާހިން ދުޞާތިއިޤު

އަހަރުގެ ބަޖެޓު ބަޔާނުގައި އަޅުގަނޑު  މިއީ ވޭތުވެދިޔަ .އިފައިކުރިއަރަ އިންއިންސައްތަ 41.7 ވަނީ ދުޞާތިއިޤުއްޖޭގެ ރާ

ދީ ހަރަކާތްތައް އޭރު ޞާތިއިޤުމީގެ ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ  .ބޮޑުތަނުން އިތުރު އަދަދެއްއިއުލާނުކުރި އަދަދާ އަޅައިބަލާއިރު 

މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ  .ކުރިއަށްދާނެ ށްބާރައަހަރުވެސް  މިދުގެ ރިކަވަރީ ޞާތިއިޤު .ންއަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެވެސް އިތުރުވު

އިންސައްތައިން  7.6 ދުޞާތިއިޤުރާއްޖޭގެ  ވަނަ އަހަރު 2023 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެ. އަދި  12.3ދު ޞާތިއިޤު

  .ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކުރިއަރާނެ

 

  .ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ރައީސް،ޢިއްޒަތްތެރި 

އިންޓަނޭޝަަނލް މަނިޓަރީ  .ށްވުރެ ހަލުވި މިނެއްގަ ދުވެއްޔަދީ ޞާތިއިޤުކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ުދނިޔޭގެ  ދުޞާތިއިޤުރާއްޖޭގެ 

ދުނިޔޭގެ   ގޮތުގައިއައި.އެމް.އެފް އިން ދެކޭ .އަދި ޔަޤީންކަން ކުޑަކޮށް ކޮށްބަނަދާމެދު ދެކެނީ ޞާތިއިޤުފަންޑުން ދުނިޔޭގެ 

އަންަނނީ  އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އުމުތަކުގައިޤައެކި އިތުރުން،  މީގެ .އިންއިންސައްތަ 2.7ކުރިއަރާނީ އަންނަ އަހަރު ދު ޞާތިއިޤު

 .އިންސައްތައަށް މަތިވެފައި 8.2، އަހަރު ނުދާހާ މައްޗަށް ގޮސް 40އެމެރިކާގެ އިންފްޭލޝަން ރޭޓް ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ  .ވަމުންމަތި

 ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކުން ،މެރިކާއާއެ ކަންމިހެންހުރުމާއިއެކު، .އިންސައްތައިަގއި 9.9އުމުތަކުގެ އިންފްޭލަޝން ރޭޓުހުރީ ޤަވިލާތުގެ 

  .ދަނީ އިންފްލޭޝަން ކޮްނޓްރޯްލކުރުމަށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް މަތިނުކުރާ މިންވަރަކަށް މަތިކުރަމުން

ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުން މި ފަދައިން އަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ަޤއުމުތަކަށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަ

ކުރާ ޤައުމުތަކަށްވަނީ ތެލާއި ހަކަތަ އިްމޕޯޓުއަދި ތެލާިއ ހަކަތައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން  .ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑު

ކުރީގެ ލެވެލްއަށް ދިއުމަްށ އޮތް  ގެ  19-ކޮވިޑްދަށް ޞާތިިއޤުމީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ  .އިތުރު ހިރާސްތަކެއް ކުރިމަތިވެަފއި

އެކި ޤައުމުތަކުގެ މާލީ ހާލަތަށްހުރި ހިރާސްތަކުގެ  ،ތަކާއިގޮންޖެހުންދުގައި ހުރި ޞާތިއިޤުދުނިޔޭގެ  .ރާސްތާވަނީ ދިގުވެފައި

  .ނިއްޖެފެ ވެސްއަސަރު އަޅުގަނޑުމެންނާ އަވަށްޓެރި ބައެއް ޤައުމުތަކުން

 

ދުގެ ޞާތިއިޤުކުރުމުަގއި ރާއްޖޭގެ ދީ ކަންކަްނ މެނޭޖުޞާތިއިޤު ރާއްޖޭގެ  .ވާހަކަ ތަފާތުުދގެ ޞާތިއިޤުނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން،  .ކުރެވޭ ތްތަކުގެ ދިރުން މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތްޢަސިނާއެހެނިހެން ފަތުރުވެރިަކމާއި ވިންދު ދަމަހައްޓައި، 

އަދި  .ވަނަ އަހަރު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވޭ 2021ތްތަކުގެ ކުރިއެރުން ޢަރުމާއި، ސިނާރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކު
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ދަށް ހުރި ހިރާސްތައް މެނޭޖްކުރަމުން، ޞާތިއިޤުރާއްޖޭގެ  .ވަނަ އަހަރުވެސް މި ދަނީ އެއްވާނެއްގައި މައްޗަށް 2022

ގެ ކުރިއެރުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ކުތަތްޢަހުމާއި ސިނާ ހަމަޖެދީ ޞާތިއިޤުދުގެ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓޭނަމަ، ރާއްޖޭގެ ޞާތިއިޤު

  .ގަނޑުމެންގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްދެމެހެއްޓޭނެކަމާމެދު ައޅުފާގަތިކަން 

 

މިލިއަްނ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަްށ  1.6އެއްގޮތަށް  އާއަންދާޒާ ގެވަނަ ައހަރު އަޅުގަނޑުމެން 2022މި ހިނގާ 

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެކަނިވެސް  .ގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކް ސީޒަންރާއްޖޭކުރިއަށް މި އޮތީ  .ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ފަތުރުެވރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ އަދި  .ަފތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި ވުރެ ގިނައިންވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރަށް

 ން މިލިއަން ފަތުރުވެރި 1.8އަށް ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ 2023 .ރޭގެ އަދަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންދާޒާއަށްވުރެ މަތިވާނެ

އަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރެކޯޑްތައް މުގުރާލާނެ  2019މިއީ  .ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ

   .އަހަރެއް އުންމީދު ބޮޑު

 

ރާއްޖޭގެ  .ކުރިއަރާނެވެސް އަންނަ އަހަރު ރާތައް މުވާސަލާތުގެ ދާއިދަތުރުފަތުރާއި އެއާ ގުޅިފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މޯހިރުގައި 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫުޢތަކާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ  .ހޯލްސޭލް އަދި ރިޓެއިލް ވިޔަފާރިވެސް ކުރިއަރާނެ

  .ކުރިއަރާނެއަންނަ އަހަރު މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެހީގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާވެސް 

 

 މި އަހަރުގެ  .ދަނީ ގިނަވަމުން އަދަދުދީ ކުރިއެރުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި އުފެދޭ ވަޒީފާގެ ޞާތިއިޤުއަދި  ޢީސިނާ

މި ގެ ވަނަ އަހަރު 2021ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ސެޕްޓެންބަރުގެ ނިޔަލަށް 

ދީ ކުރިއެރުމާއެކު ޞާތިއިޤުވަނަ އަހަރުވެސް ރާއްޖޭގެ  2023އަދި  .އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި 10މުއްދަތާއި އަޅައިބަލާއިރު ވަނީ 

  .ވަޒީފާތައް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ 

 

ފަހިކޮށް ހުިރކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލާއި ތަކެތީެގ ްތތަކުގެ ކުރިއެރުން ޢަދާއި ސިނާޞާތިއިޤުރާއްޖޭގެ 

ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ  އެކިސަބްސިޑީ އާއި ސަރުކާރުގެ އެކި  .ހުރީ އުފުލިފައަގުތައް 

މިގޮތަށް ތަކަކީ ސިޔާސަތުނަމަވެސް، މި ފަދަ  .އަޅައިބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި އިންފްލޭޝަންގެ އިޙްސާސް ވަނީ ކުޑަކުރެވިފަ

ދީ އަދި ފިސްކަލް ހިރާސްތައް ޞާތިއިޤުއަދި އެއީ  .ތަކެއް ނޫންސިޔާސަތުދެމެހެއްޓެނިވި  ،ދާއިމީގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ
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ވަނަ އަހަރު  2023  .ގެންަންނޖެހޭބަލުގައި މި ސިޔާސަތުތަކަށް އިސްލާހުތަކެއް ޤުމުސްތައެހެންކަމުން،  .ތަކެއްސިޔާސަތުބޮޑު 

ނަމަވެސް މެދުރާސްތާގައި އިންފްލޭޝަންގެ އަސަރު  .އިންސައްތަިއގައި 5.4އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ުހންނާނެކަަމށް ބެލެވެނީ 

  .ކުޑަކުރެވޭނެ

 

   .މެމްބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،ޢިއްޒަތްތެރި 

 .ކީ ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް އެއް ބަހާއަީދ ސިޔާސަތުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ޞާތިއިޤުރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި 

މުދަލުގެ އަގުތައް، ވަކިްނ ޚާއްސަކޮށް ތެލުގެ އަގު،  އަދި އިމްޕޯޓު .އްޖެވެއިތުރު ެވ، އިމްޕޯޓުހަލުވިހަރަކާތްތައް  އިޤުތިޞާދީ

ނަމަވެސް، އަޅަމުންދާ  .ކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް އެބަހުރިއިތުރުކުރުމުއްދަތުގައި ރަސްމީ ރިޒާވް  ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން .އްޖެވެމަތި

ިނމޭއިރު، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ވަނަ އަހަރު  2022 .ެފހެއްޓޭނެރާއްޖޭގެ ރިޒާވް އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑެއްގައި ހިފިޔަވަޅުތަކާއެކު، 

ވަނަ އަހަރު ރަސްމީ ރިޒާވް ހުންނާނެކަމަްށ  2023އަދި  .މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގައި 638 ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ރިޒާވް

މަސައްކަތްތަކަށް  އިުޤތިޞާދީމި މިންވަރުގައި ރާއްޖޭގެ ފައިސާގެ އަގު ހިފެހެއްޓި،  .ިމލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގައި 606ބެލެވެނީ 

    .މިންވަރަށް ުހންނާނެނެ ބޭނުންވާ ބޭރު ފައިސާގެ ސަޕްލައި ދަތިނުވާ

 

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،

އެކަން އެހެންވަީނ  .މިދަނީ ކުރިޔަށްއިޤުތިޞާދު ރާއްޖޭގެ ، ެވސްގޮންޖެހުްނތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވަުމންދާ އިޤުތިޞާދީދުނިޔޭގެ 

-ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑް 2020އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން،  .ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން

ދިނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ނުވަތަ  ަދށް ސަޕޯޓުޞާތިއިޤުދު ހުއްޓުނު ވަގުތު، ޞާތިޤުއިއެކު ރާއްޖޭގެ  އާ 19

އެ އަހަރުގެ ފާސްކުރި  .ށް ދިޔައިންސައްތަ ދަށަ 34.5ރެ، އަށްވު 2019އެ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  .ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން

ކުރުމަށް ބަޖެޓުން ޔަފާރިތަކާއި ގޭބިސީތަކަށް ސަޕޯޓުމެނޭޖްކުރުމަށާއި ވި 19-ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުޑަކުރި ނަމަވެސް، ކޮވިޑް

ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ދީ ޞާ ތިއިޤުކުރެވި، ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ކުރެވި، މެނޭޖުމީގެ ސަބަބުން، ބަލި ކޮންޓްރޯލު .ޚަރަދުކުރިން

ވަނަ  2021 .ލިބިގެންދިޔަ  ގޭބިސީތަކަށް އާމްދަނީގެ ސަޕޯޓުއިތުބާރު ލިބި، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވި، ވިޔަފާރިތަކަށާއި

ދަްށ ޞާތި އިޤުދު ދަްށވި ވަގުތު، ޞާތިއިޤުއެއީ   .ސިކްލިކަލް ފިސްކަލް ޕޮލިސީއެއް-ހިންގީ ކައުންޓަރ ސަރުކާރުންއަހަރުވެސް 

  .ދީގެން، އަލުން ކުރީގެ މިންވަރަށް އަވަހަށް އިއާދަކުރުމަށް ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތެއް ސަޕޯޓު
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ވަނަ  2020މިއީ  .ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ 21.4ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އާއި ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި  2021

ކުރިން ލިބުނު މިންވަރަށްވުރެ ދަށް  ގެ 19-ކޮވިޑްނަމަވެސް މިއީ  .ކުރިއެރުމެއްއިންސައްތައިގެ  340.އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު

އަދި ދަރަިނ އަދާކުރުމާއެކު، ޖުމުލަ  .ބިލިއަން ރުފިޔާ 32.9ވަނަ އަހަރު ަދއުލަތުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ  2021 .އަދަދެއް

ދަރަނީގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ލައިބިލިޓީ މެނޭޖްމަންްޓ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2021 .ބިލިއަން ރުފިޔާ 37.1ބަޖެޓަކީ 

އޭގެ  .އަދާކޮށްފައިވާނެ ޭއރު ވަނަ އަހަރު ދައްކަންޖެހޭ ަސނީސައިޑް ބޮންޑުގެ ބޮޑުބައެއް 2022 .ނުއެކްސަސައިޒެއް ހިންގު

ސިްނގ ހޯދުމަށް މަގުފަހިވެގެން ސަބަބުން އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ރާއްޖެއަށް ލިބި، އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭން

 13.8މިއީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން  .ޔާއިންބިލިއަން ރުފި 11.5ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ވެފައިވަނީ  2021 .ދިޔަ

ތަދުމަޑުކަމުން އަރައިގަންނަ މިންވަރަކުްނ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓްވެސް  ގެ 19-ކޮވިޑްސަރުކާރުން އަންނަނީ  .އިންސައްތަ

  .މުންކުޑަކުރަ

 

މިންވަރު  ގެވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިލީ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް ކުޑަކޮށް ދަރަނީ 2022ހަމައެއާއެކު، 

ދީ ގޮންެޖހުންތަކެްއ ޞާތިިއޤުއެހެންނަމަވެސް، މި ައހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު  .ތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެންއަމާޒުކުޑަކުރުމަށް 

ބަެޖޓަށް މުގެ ސަބަބުން، ޔުކްރެއިން ހަނގުރާމައާ އެކު ތެލާއި ތަކެީތގެ އަގު އިންތިހާއަށް މައްޗަށް ިދއު-ރަޝިޔާ .ކުރިމަތިވެއްޖެ

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ  2.3 މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، މިލިައްނ ރުފިޔާ 342ބަޖެޓުކުރި  އަށްސަބްިސޑީފިއުލް   .ބާރުބޮޑުވެއްޖެ

ދަތުރުފަތުރާ ލޮޖިސްޓިކްސްއަށް ހުރި ހުރަސްތައް  ގެ ސަބަބުން ދިމާވި 19-ކޮވިޑްއަދި  .އަންދާޒާކުރެވޭމަތިވާނެކަމަށް 

 ގެ ބަޖެޓު  2022މި ކަންަކމާއެކު  .ެގ ޚަރަދު އިތުރުވެއްޖެތަކުޢު ބާރަްށ ހިނގައިގަނެ، އެމަޝްރޫއްނެތުމާއެކު، މަޝްރޫުޢތަ

މި  .ގެ ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ފައިސާ ބޭނުންވެފައިވޭ 2022އެހެންކަމުްނ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.  42.8

ފައިނޭންސްކުރާނީ  މި އިތުރުވުން .އިތުރުކުރަން ޖެހޭ ބިލިއަން ރުފިޔާ 5.8ގެ ބަޖެޓު ފޫބެއްދުމަށް  2022ބަޖެޓާއެކު، 

  .ފައިނޭންސިންގ ހޯދައިގެންން ަތކުންނާއި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުމަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބިފައިވާ ޯލނު

 

 2022 .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އިތުރުވި ނަމަވެސް، އާމްދަނީވެސް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވޭ 2022

ރަނގަޅުވެފައިވަނީ އަންދާޒާ ކުރި އާމްދަނީ  .ބިލިއަން ރުފިޔާ 26.4ނީ މިހާރު އަންދާޒާކުރެވެލިބޭނެކަމަށް ވަނަ އަހަރު 

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޓީީޖއެސްޓީން ލިބޭ އާމްދަީނ  .ރަނގަޅުވެފައިވާތީ ތައްމިންވަރަށްވުރެ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އާއި ވިޔަފާރި
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 .ބިލިއަން ރުފިޔާގައި 13.6ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ  2022އެއާއެކު   .މަތިވުމުގެ ސަބަބުން

  .އިންސައްތަ 14.3މިއީ. ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން 

 

ދަށް ދިމާވާ ގޮންޖެުހންތައް މެނޭޖްކޮށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަކީ މެދުރާސްތާގައި ބަޖެޓާއި ދަރަނީގެ ޞާތިއިޤު

 އެއީ: .ޓާގެެޓއްވާނީ ހުށަހަޅާފައި 4ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި މުހިއްމު މިކަމަށްޓަކައި  .ދެމެހެއްޓެނިވިކަމަށް މުހިއްމުކަެމއް

 .އިްނސައްތައަށްވުރެ ތިރިކުރުން 100ނިަޔލަށް ދައުލަތުގެ ސީދާ ދަރަނި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ގެ  2025 ފުރަތަމަ ކަމަކަށް

ހަމަ  .އިންސައްތަައށްވުރެ ތިރިކުރުން 5ގެ ނިޔަލަށް ބަޖެުޓގެ ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން  2023 އަދި

 2023 ންމީގެ އިތުރު .އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ިނސްބަތުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދަަށށް ދާނެ މިސްރާބެއްގައި ހިފެހެއްޓުންއެހެންމެ 

  .ގަނޑުގައި ހިފެހެއްޓުންނެ މިންވަރަށް ތިރިކޮށް އެ ިމންގެ ނިޔަލަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ

 

ތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އަމާޒުމި  .ކުމަތްެތރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްގެންޙިރެވޭނީ ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައި، ސިލުކުޙާތައް އަމާޒުމި 

އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު އެކުލަވާލަިއ  .ކަމެއްދީ ހަމަޖެހުމަށާއި ަދރަނީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަމަށް މުހިއްމު ޞާތިއިޤު

ކޮށް ފިސްކަލް ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ދަރަނި މެނޭޖު .ސިލުކުރެވޭނެ މަގުންޙާއަމާޒުަތއް  ތަންފީޒުކުރަމުންދާނީ މި

ދު ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން، ދެން އަތުވެދާނެ ޞާތިއިޤުމާލީ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ކަށަވަރުކޮށް، ރާއްޖޭގެ 

 .ދީ އަދި މާލީ ކާރިސާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މި ވަގުތުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަންޞާތިއިޤު

 

 .އްޒަތްތެރި މެންބަރުންޢި ރައީސް،އްޒަތްތެރި ޢި

ީދ ކުރިއެރުން ދަމަހައްޓައި، ޞާތިއިޤުވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓު ެއކުލަވާލުމުގައި ބަލާފައިާވނީ މެުދރާސްތާގައި ރާއްޖޭގެ  2023

ކޮށް، ދަށް ުހރި ހިރާސްތައް މެނޭޖުޞާތިއިޤުރާއްޖޭގެ  .ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ ދެމެހެްއޓެނިވިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަްއޗަށް

ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އެއީ ދު މެނޭޖުޞާތިއިޤުއާއެކު  19-ކޮވިޑް .އަޑިގުޑަންތަކުން އަަރއިގަތުމުގެ ވިސްނުމަށްދީ ޞާތިއިޤު

މި  .ދު ދަމަހައްޓައި، ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހުނު ކަންކަންޞާތިއިޤުއޭރު 

މިއީ  .ކުރަމުންފާހަގަޅުތައް މެދުރާސްތާގައި ގެންނަން ޖެހޭެނކަން އޭރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ ފިޔަވަ ޙީލާޞްކަންކަމުގެ އި

 .އެ ވަގުތު
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 .ސިލުކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭޙާޓާގެޓްަތއް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކުރީގެ ލެވެލްއަށް  ގެ 19-ކޮވިޑްދު ޞާތިއިޤުރާއްޖޭގެ   .ކުރަްނޖެހޭ ގޮންޖެހުްނތަކާއެކު، މި ބަދަލުތައް އަވަސްކުރިމަތިވަމުންދާ 

އާއެކު ބޮޑުވެފައިވާ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް ކުޑަކޮށް،  19-ކޮވިޑް، ދަނޑިވަޅުމި .އެބަދޭދު ހަމައަކަްށ އެޅެމުންޞާތިއިޤުވާސިލުވެ، 

ޑެފިސިޓް ބަޖެޓް ގައި ހުށަހަޅާފައިވާނީ  2023ބަޖެޓް ވުމާއެކު،  .ނައުން ލާޒިމްބަޖެޓު ގެނިވި މިންގަނޑުތަކަށް ދެމެހެއްޓެ

އަށް ވުރެ އިންސައްތަ 5 ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް .ކުޑަކޮށް، ދެމެހެއްޓިނިވި މިންަގނޑަކަށް ގެނައުމަށް

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ  6މި ކަމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން  .ފޫބެއްދުމަށް ން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އި  ތިރިކޮށް، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ

އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ  ،ގަިއ ރާވާފައިވަނީ މި އެޖަސްޓްމަްނޓްބަޖެޓުއަންނަ އަހަރުގެ  .އެޖަސްޓްމަންޓެއް ގެންަނން ޖެހޭ

  .ސިޔާސަތުތަކުން ބަހާލައިގެން އެއްވަރަކަށް ގެނައުމަށް

 

ބިލިއަން  3.6ާއމްދަނީއަށް ބަދަލުން،  މި .ރުން ހިމަނާފައިވާނެއާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަްށ ޖީއެސްޓީ ރޭޓުތައް ބަދަލުކުމިގޮތުން، 

ޚަރަދަށް ގެންނަން  .ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ 3އަދި  .ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ

އާސަންދަ އާއި ބޭސްގަތުމަށްކުރާ  ،ބަދަލުކުރުމާއި ޓާގެޓެޑް ސަބްސިޑީއަކަށް ެތލަށްދެވޭ ސަބްސިޑީތެރޭގައި،  ހުށަހަޅާ ބަދަލުތަކުގެ

އާސަންަދއިގެ ބޭސްލައިން އަގުތަްއ  ،ބޭސް ހޯދޭެނ ގޮތްތައް ހޯދުމާއި  އެގޮތުން، އަގުހެޔޮކޮށް، .ން ހިމެނޭޚަރަދުކުޑަކުރު

އަދި މީގެ އިތުރުން، ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް  .ބަދަލުތައް ހިމެނޭ ތަކަށް ގެންނަމުރާޖަޢާކުރުން ފަދަ ސިޔާސަތު

  .އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދަމަހައްޓައި، ޚަރަދުގެ އެފިޝަންސީ މަތިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

 

 2023 ނަީތޖާއެއްގެ ގޮތުން،  .ގެންދާނެވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މާލީ ދެމެހެއްެޓިނވިކަން އިތުރުކުރެވި 2023 ފިޔަވަޅުތަކުން،މި

ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ބޭނުންވާ  .ސަބަބަކީ ބަޖެޓުގައި ގިނަގުނަ ކަންކަން ރޭވިފައިވުން .އުއްމީދީ ބަޖެޓަކަށްގެ ބަޖެޓު ވެގެންދާނީ 

އަޑިގަނޑަށްފަހު ދައުލަތުގެ ދީ ޞާތިއިޤު ގެ 19-ކޮވިޑްއަދި މި ބަޖެޓަކީ  .އްލުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބަޖެޓުކުރެވިފައިވުންޙަ

  .ފުރަތަމަ ބަެޖޓު ނެރިކަރަންޓް ޚަރަދު އާމްދަނީން ފޫބެއްދޭ

 

 .އްޒަތްތެރި މެންބަރުންޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢި

ސަތޭކަ  ހަބިލިއަން،  ދެ)ސާޅީސް  42,680,269,914ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލައަކީ  2023

 .ނުވަސަތޭކަ ސާދަ( ރުފިޔާހާސް،  ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަމިލިއަން،  އައްޑިހަ



11 

 

 .ބިލިއަން ރުފިޔާ 28.6ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އެއީ  .ބިލިައން ރުފިޔާ 40.6މީގެ ތެރެއިން، ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާނީ 

ބަޖެޓާއި ަޚރަދާއި ހުރި ތަފާތުގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ، ދައުލަތުގެ  .ބިލިއަން ރުފިޔާ 14.1އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

  .ބިލިއަން ރުފިޔާ 2.1ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ދައްކާ 

 

ތަކެއްޗާއި  .ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ 12.9ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި ޕެންޝަނަށް  2023

އަދި ސަބްސިޑީ   .ޭހދަވާނެބިލިއަން ރުފިޔާ  5.6ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި، ދަތުރުފަތުރާިއ މަރާމާތު ފަދަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށް 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ބޮޑަށް ޚަރަދުކުރެވޭނީ ޕަބްލިކް  .ިބލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ 6.6އާއި އެހީ ދިނުމަށް 

  .ިބލިައން ރުފިޔާ 8.4 ހިނގާނެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށްއެއީ  .ޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށްސެކް

 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން.ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢި

  .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިެމނޭ މުހިންމު ބައިތަކަށް 2023ދެން އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނީ 

 

ޖަޒީރާ ތަރައްޤީގެ މުހިއްމު އަޅުގަނޑުމެން ތަސައްވުރުކުރާ ތުމަކީ ަރށްރަށާއި މީހުން ގުޅިފައި އޮ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން 

އާރު.ޓީ.އެލްގެ ިހދުމަތާއިއެކު ދަތުރުފަތުރުެގ  .ތަސައްވުރުހަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދެނީ މި  ންރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކު .އުންސުރެއް

ަފސޭހަކަމާއެކު، ބާރަށް ދުާވ  .އިބޮޑު ތިލަުދންމަތި އެވަނީ އެފަސޭހައިގެ ތެރޭގަ .ފަގެނެވިނިޒާމަށް އިންގިާލބީ ބަަދލެއް މިަވނީ 

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި، އާރު.ޓީ.އެލް.ގެ އުޅަނދުފަހަރު،  .މުޅިރާއްޖެ ގުޅުން ކޮންމެހެން މުހިންމުފެރީގެ ނިޒާމަކުން 

ހަމައެއާއެކު، އާރު.ޓީ.އެލުން އީކުއޭޓަރ ހުރަސްކޮށް  . ކަންކަން ފެށިއްޖެމުޅި ހުވަދޫ އެކުގައި އަމުނާ، ގަތާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ

 ކުންއަދި މުޅި ރާއްޖެ އެކުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ބޮޑު ވިއުގައަ .ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އަދި ހުވަދޫ އެކުގައި ގުޅައިލެވޭނެ

  .ލާމަހާލެވޭނެ

 

ގިނަ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ލުއިފަޭސހަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިިދނުމަށް ސަރުކާރުން ، ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ އިތުރުން

އްލުކުރުމަށްޓަކައި މާލޭގެ އެތެރޭގަިއ ޙަހުރި މައްސަލަތައް  މާލޭގެ އެއްގަމު ދަތުރުަފތުރަށް ގްޭރޓަރ .މަސައްކަތްތަކެއް އެބަކުރަން

ގްރޭޓަރ މާލޭގެ  .ލެވިފައިޅާލެ އާއި ހުޅުމާލެވެސް ބަހުގެ ޚިދުމަތުން ވަނީ ގުއަދި މާ .ފެށިގެން ެއަބހިނގާ ދުމަތްޚިމިނީބަހުގެ 
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 ރައްޔިތުންނާ އަތްފޯާރ އަގެއްގައި މި ޚިދުމަތް  .އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ލާމު އަތޮޅުގައިވެސް ބަހުގެ ޚިދުމަތްވަނީ ފެށިފައި

 ޓްރާންސްޕޯޓް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައިމިލިއަން ރުފިޔާ  300.6 ބަޖެޓުގައިވަނަ އަހަރުގެ  2023ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުމަށްޓަކައި 

 .ހިމެނިފައިވާނެ

 

ރުުމގައި ހުރި ދަތިތަކަށްވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ުފރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބޭނީ ލަފާފު ކަންދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ލުއިފަސޭހަ

ތައް ޢުމާއި އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫބަނދަރު ހެދުރަށެއްގެ  141ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  2023 .އްލު ލިބިގެންޙަ

 ވެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްޤީއް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްރަށެއްގެ މަގުތަ އަްށ ވުރެ ގިނަ 50އަދި  .ހިމަނާފައިވާނެ

  .ކުރިއަށްދާނެ

 

 ށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ކޮޤީޕޯޓްތައް ތަރައްރޅުތަކުގައި އެއަކަންކޮރާއްޖޭގެ ، މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަން

 ހަނިމާދޫ އަދި އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ އިތުރުން، ޕޯޓްރވެލާނާ އިންޓަރނޭަޝނަލް އެއަ .މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރިއަށް

މަށް ފަހިކަން ފަތުރުވެރިކަމެދުރާއްޖޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ކުރުމަކީ ޤީފެންވަރަށް ތަރައް ޕޯޓް ޒަމާނީރއެއަ

  .ސައިޑް އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށްލާނެ މަޝްރޫޢުތަކެއް-ދުގެ ސަޕްލައިޞާތިއިޤުމިއީ ރާއްޖޭގެ   .އްކެއާބޮޅުތަ ގެނުވާނެ 

 

މިކަމަްށ   .ހިނގަމުންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްދަނީ ޤީގައި ވައިގެ ަބނދަރުތަްއ ތަރައްައތޮޅުތެރޭގެ އެކިރަށްތަކުމީގެ އިތުރަށް، 

 ،މިހާރުވެސް  އުސޫލުން ކްރޮސް ސަބްސިޑީޓަކާ، ބަޖެޓަށް ލުއިކުރުމަށް .ވާނެއިފަޅާކަނޑައަގައި ބަޖެޓު މިމިލިއަން ރުފިޔާ  235.6

   .މަސައްކަތް ކުރަމުންކް އެއަރޕޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ޑޮމެސްޓި

 

 .އްޒަތްތެރި މެންބަރުންޢި، އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި

ިއމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާފަޅުގައި ގުޅި .ްނ މުހިންމު ހަރަކާތްތަްއ އިުތރުކޮށް ހުއްޓުމެއްނެތި ހިންގުދީޞާތިއިޤު

މި  . މަސައްކަތްތައްމިވަނީ ފެިށފައިފަޅު އަދި ތިަލފުށި ގުޅާލާ ބްރިޖުގެމާެލ، ވިލިމާލެ، ގުޅި ،ނޭޝަނަލް ޕޯޓާއިރއިންޓަ

އްދަށް ދިމާވެފައިވާ ޙަމާލެ ސަރަ  މިކަމުން .މުހިންމު ބިންގަލެއްރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެޅޭ ވެވިުލންދީ ޞާތިޤުކީ އިތަކަޢުމަޝްރޫ

ޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ މްދިވެހިރާއްޖެއަކީ އި .އްލެއް ލިބިގެންދާނެޙައަންނަ އަހަރު ބޮޑު ހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ބޯހިޔާވަ

 .މުހިންމު ކުރުންޑަކުށްދިނުަމށާއި މުދަލުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު މުދާ ހެޔޮއަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮ އިމްޕޯޓު .އްއުމެޤަ
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ފަޅު ހިއްކުމަށާއި ރާއްޖޭގެ މައި ސީޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ުގޅި .ޓްވުމަކީ މުހިންމުކަމެއްންފިޝަޕޯޓު އެ ސިލުކުރުމަށްޙާމިކަން 

   .މިލިއަން ރުިފޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާނެ 959.2ބަޖެޓުގައި 

 

ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މިވަނީ ދީ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކޮށް، ސިންދަފާތުކުރުމަށް ދަޞާތިޤުއި

 ބާޒާރަށް ފަސޭހައިން އުފައްދާ ތަކެތި އްލުކޮށްދީ، ޙަނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތައް ދަނޑުވެރިންމިގޮތުން،  .އިތުރުކުރެވިފައި

އަވިން އުފައްދާ  .އްކުރެވޭ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރުތައިމުޤާރަށްރަށުގައި ކުންފުނިން،  އެ .މަގަކީ އެގްރޯނެޓްއެއް ނެރެވޭނެ 

މަސްކިރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް އަދި  .ދަނީ ހިނގަމުންމިހާރު މަސައްކަތް  އެ .އްހަކަތައިން ފިނިކޮށްދޭ ކޯލްޑް ްސޓޯރޭޖްތަ

ިމފްކޯއިން ހަމަ އެހެންމެ،  .ބަޖެޓުގައި ހިަމނާފައިވާނެ އިމުުކރުމަށްޤާ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީތައްކުރުމަށް، އިތުރު އްލުޙަ

   .މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެ 250މަސްގަންނަ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީއަށް 

 

 .އްޒަތްތެރި މެންބަރުންޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢި

 ނިޒާމު  ގެދާއި އެއްގޮތަށް ތަާފތުކުރުމެއްނެތި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ެފނާއި ނަރުދަމާޢުސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަ މި

ފެން ބޭނުންކުރެވޭނެ  ސާފުވަނަ ގަރުނުގައި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  އެކާވީސް  .ގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރިއަށްކުރުމުއިމުޤާ

 މިފަދަ އަސާސީ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި އޮތުމަކީ ބަލިމަޑުކަމުން .ނޫން ކަމެއް ރާސަރުކާރުން ގަބޫލުކު ގޮތެއް ނެތިފައި ިތބުމަކީ މި

  .ކަމެއްަތރައްޤީއަށް މުހިއްމު، މުގެފަތުރުވެރިކަ ޚާއްސަކޮށް ރަށު، ކުގެރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަ .ސަލާމަތްވުމަށް މުހިއްމުކަމެއް

މިލިއަން ރުފިޔާ  643.8ތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓުގައި ޢުމަޝްރޫ ގެރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ 158ގެ މިގޮތުން، ރާއްޖޭ

  .ނޯންނާނެގައި  2023އެއްވެސް ރަށެއް  ހިނގަމުންނުދާއަމަލީ މަސައްކަތްތައް ެގ ފެނާއި ނަރުދަމާ .ހިމެނިފައިވާނެ

 

 .އްޒަތްތެރި މެންބަރުންޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢި

 ޙީ  އެއް ދާއިރާއަކީ ސިއް ލިބުނު ިފލާވަޅުން، ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަމެއްދޭ ޢާލަމީ ވަބާއިން ދުނިޔެއަށް ގެ  19-ކޮވިޑު

  .ބިލިއަން ރުފިާޔ ހިމަނާފައިވާނެ 5ދާއިރާއަށް މި ބަޖެޓުގައި  ޙީމުޅި ސިއް  .ދާއިރާ

މިގޮތުން   .މުންކުރަ ދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްތައްދަނީޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒުކޮށް، ޚި ޙީސިއް

މި މަޝްރޫޢުެގ  .ފެށިގެން ކުރިައށް އެބަދޭ ޢުުކރުމުގެ މަޝްރޫޤީންވަރަށް ހޮސްޕިޓަލުތައް ތަރައްއްދެއްގައި ޓާޝަރީ ފެޙަސަރަ 5

މަރުކަޒީ މިއީ  .ތަނެއް މަތިކޮށްފައި އް މިހާރުވެސް ވަނީ އެތަ ންވަރުހޮސްޕިޓަލުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެ 5ތެރެއިން 
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މުންދާ ކާމިޔާބީއިން ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހޯދަން، ސަރުކާރަށް ބަރޯސާނުވެ މިނިވަންކަމާ އެކު ހިންގޭނެ ތަންތަންކަ

އަންަނ  ުގނަ 3ަވނަ އަހަރާ އަަޅއިބަލާއިރު،  2018ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަޖެޓު  5ޓާޝަީރ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރެވޭ  .ދޭހަކޮށްދޭ

 .އެއާއެކު، ޚިދުމަތްތަކުގެ އަދަދާއި ފެންވަރުވެސް ރަނގަޅުވާނެ .އަހަރު ބޮޑުވާނެ

 

 ޙީ އްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ސިއް ރަ .އްފަރުވާ ލިބިގެން ދިއުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެވެސް އެދުމެ ޙީރަނގަޅު ސިއް 

މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށްވެސް  ޙީސިއްރަށެއްގެ ޮހސްޕިޓަލް ނުވަތަ  132ދުމަތް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކުުރމުގެ ގޮތުން، ޚި

 ،ނައުމާއި ގެ ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އުމްރާނީ ތަރައްޤީ ގެ ތެރޭގައިމީ  .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެ 2023

ޒަމާނީ ކަށް ތަރަށް ގިނަރާއްޖޭގެ  .ން ހިމަނާފައިވޭޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ފެންވަރު ރަނަގޅުކުރު ށްވަސީލަތްތައް މުއްސަނދިކޮ

މިހާރު  އްސަ ސެންޓަރެއްޚާނަފްސާނީ ބަިލތަކަށް ފަރުވާދޭ  މީގެއިތުރުްނ، .ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ސަރުކާރުން  މިއެމްބިއުލަންސް 

އަންނަ  ވެސް މިފަދަ ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްއްދުތަކުގައިޙަރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަ އަދި  .ކުރެވިފައިއިމުޤާމިވަނީ 

 .އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ 

 

ހާމަނައިޒޭޝަން މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދެން އެންމެ  ޕޭ  .އިންސާނީ ވަސީލަތްލަތަކީ ސީއެންމެ މުހިންމު ވަދާއިރާގެ  ޙީ ސިއް

 ޙީ ސިއް ،ށްވާ ގޮތަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައި .ދުމަތްތެރިންނަށްޚި ޙީ އެއްހަމަ ކުރެވިގެންދާނީ ސިއްއަވަހަށް މުސާރަތައް

 24ތެރޭގައި  އަތޮޅުައދި  .ފަހިަމނާބަޖެޓުގައި ަވނީ  މުސާރަތައް އެއްހަމަ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށްދާއިރާގެ 

 ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަދަދު  ޙީހަމަ އެހެންމެ، ސިއް .ޓުވާނީ އިތުރުޮކށްދީފައިމަރުކަޒުތަކަށް ބަޖެ ޙީސިއް  ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ

ގައި މިދާއިރާއަށް ކުރާ މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ޖުމުލަ ގޮތެއް .ކުރެވިފަބަޖެޓު ލިއަން ރުފިޔާ ވާނީމި 40.3 އިތުރުކުރުމަށް

   .ދިއުން ދީ ހާލަތު ތަންދޭ މިންވަރަކުން އިތުރުކުރަމުންޞާތިޤުހޭދަ އި

 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން.ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢި

   .ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓްމެންޓްތޫނުފިލި އުފެއްދުްނތެރި ޢިލްމީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަކީ މިސަރުކާރުން ކުރާ އެންމެ 

ޮކންެމ ލީެމއް ހޯދޭނެ މަގު ޢު ތިެބގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަސަރުކާރުގެ ދިގުރާސްތާގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި

އަސަރު އިންގިލާބީ ހެޔޮ ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަންގެ   މަހުން ފެށިެގން ިހނގަމުންދާ އަހަރުގެ މޭ މި .ދިނުންފަހިކޮށްދަރިވަރަކަށްވެސް 

ފެންވަރު  ޓީޗަރުންގެ .ބިންގަލެއް ށް އެޅުނުރު ރަނގަޅު ކުރުމަމިއީ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަ .ލީމީ ދާއިރާއަށް ދަނީ ކުރަމުންޢުތަ
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ޓީޗަރުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް މިގެނައި ބަދަލަީކ،  .ލީމީ ޖީލެްއ ބިނާކުރުމުގެ އެއް އަސާސްޢުކީ ތަރަނގަޅުކުރުމަ

   .ބޭނެ އިތުރު ބާރަކަށްވެެގންދާނެރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުންނަށްވެސް ލި

 

 4.6އެގޮތުން  .ބަޖެޓުގަމި އަޅާފައިވާނީ ކަނޑަ ޖާގައެންމެ ބޮޑު ދެވޭ ތަނަށް ލީމާއި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާިއރާއަށް މިހާޢުތަ

މުގެ ލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އެއްހަމަ ކުރުޢުމީގެ ތެރޭގައި ތަ .ބިލިއަން ރުފިޔާ މި ދާއިރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާނެ

މިއީ ދިވެހިން އެދޭގޮތަށް، ދިވެހިންެގ އަތްމަތިން، ދިވެހި ޤައުމު  .މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ 636.2ސަބަބުން އިތުރުވި 

   .ބިނާކޮށް އާރާސްތު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް

 

ނަ އަހަރު ވަ 2023އް ޢެމަޝްރޫ 195 ،ރަށެއްގައި 142ކުރުމަށްޓަކައި އިމުޤާރާގެ އިމާރާތާއި ަވސީލަތްތައް ލީމީ ދާއިޢުތަ

ތައް ޢުކުރުމުގެ އާ މަޝްރޫޤީ އިމާރާތާއި ވަސީލަތްތައް ތަރައްތަކުގެ ލުރަށެއްގެ ސްކޫ 21މީގެ ތެރޭގައި  .ރާވާފައިވޭހިންގުމަށް 

ގައި  2ުހޅުމާލޭގެ ފޭސް  .ތައް ހިމެނޭކުރެވޭ ސްކޫލުިއމުޤާއަލަށް މުޅިން އްދުތަކުގައި ޙައަލަށް ާއބާދުވާ ސަރަ .ހިމެނޭ

  .ކުރެވިގެންދާނެއިމުޤާތައް ގައި އަންނަ އަހަރު ދާއިމީ ސްކޫލުބަދަލުތަކުގެ ކުރެވުނު ވަގުތީ ސްކޫލުއިމުޤާ

 

 .މިވަނީ ތަނަވަސްކޮށް ދެވިފަސިލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވީހާވެސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ޙާޖޭގައި ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީުމ ރާއް

ހަމަ އެހެންމެ، މަތީ ތަޢުލީުމ  .މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ 166.7ހިލޭ ޑީގްރީ ޕްރޮގްރާމަށް މި ބަޖެޓުގައިވެސް 

ސިލުކުރުމަށް ކުދިންނާއި މައިންބަފައިން ކުަރންޖެހޭ ހޭަދ ކުޑަކުރުމަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭެޓއްގައި ހުޅުވާލާފައިވާ ލޯުނ ޙާ

އަދި ޖުމްލަކޮށް  .ހިމަނާަފއިވާނެގައި ބަޖެޓްމިލިއަން ރުފިޔާ  216.1އެކަމަށް  . އަންނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށްދާނެސްކީމް

މިއީ ދިެވހި ޒުވާނުންނަށް ަމތީ ތައުލީުމ  .ހިެމނޭނެިމބަޖެޓްގައި  ރުފިޔާ މިލިއަން 856.6 ށް އަމާޒުުކރެވޭމަތީ ތައުލީމަ ބަލާއިރު

ހޯދުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައި، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އަމިއްލައަށް ބައްޓަންކުރާ ޤަދަރުެވރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް އެޅޭ 

  .މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް

 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން.ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢި

ލީމާ، ޢުސިއްޙަތާ، ތަ .ހޭދަކުރެވޭ އެއްޗެއް ނބުރާއަ ދުމަތްތަކަށްޚިދޭ  ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާ ޓެކުހަކީ ރައްޔިތުން ދައުލަތަށް

  .ލަތްތައްސީވޭ ވައިމުުކރެޤާކީ ރައްޔިތުންގެ ފަސޭހައާ ލާބައަށް ކަތަތްލަސީވަ މްރާނީ އަދި އިޖްތިމާޢީއުދެންވެސް ހުރި 
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ސީދާ އަދި  .ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭ ެއތަކެއް އެހީތަކެއްރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން  ޢީއިޖުތިމާ

 .ދާން ޖެހޭ އެހީތަކެއް މިންވަރަކުން ފޯރުކޮށްދެމުން ފޯރުންތެރިކަންހުރި ގެސަބްސިޑީއަކީ ދައުލަތު އިއާ އެހީ ނުސީދާގޮތުން ދެވޭ

 ޢީއިޖުތިމާ .ގެ ތެރެއިންރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމު ޢީިއޖުތިމާއެހީތެރިވާނީ ނާޒުކު ހާލަތްތަކުގައި ކުރިމަތިވާ  ނަށްރައްޔިތުން

   .އަން ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައިބިލި 3.9ލަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޖުމު 2023ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް 

 

ދުމަތް ޚި ޙީސިއް ގެކުރަމުން އަންނަނީ އާސަންދަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންހޭދައެއް ސަރުކާރުން  އެއް ކަމަކަށް އެންމެ ބޮޑު

ވަނަ އަހަރަށް  2023 .ދިން ނިޒާެމއްއިންކަން ހޯދަޤީގެ ޔައާސަންދައަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާ  .ވަރުކުރުމަށްކަށަ

މިއީ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އިސްރާފުވުމަށް ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް  .ާވނެބިލިއަން ރުފިާޔ ބަޖެޓު ކޮށްފައި 1މި ސްކީމަށް 

ިމގޮތުން، ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބޭްސ ކަވަރ ކުރާ އަގު ނުވަތަ  .އް އަޅަން ހިމަނާފައިވާ ބަެޖޓެއްޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަ

 .ހިނގާ ޚަރަދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުރާޖައާ ކުރެވޭނެ އާސަންދައިގެ ބޭސްލައިން އަގުތައް ބާޒާރުގެ އަގުތަކާ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި

ބަލްކް ޕްރޮކިއުމަންޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ގެ އަގުތައް އެކަށީގެންވާ މިންަވރަކަށް ތިރިކުރުމަށްބޭހާއި މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަަބލް އަދި

  .މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ

 

މުން އަންނަ ގޮތް އެކުލަވާލިއިރު ހިމެނި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ރިފޯމަކީ ފިއުލް ސަބްސިޑީ ދެއަހަރުގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ  މި

ތެލުގެ ސަބްސިޑީ  .އްޙެލުކުރުމަށް މުހިއްމު އިސްލާސިޙާތަްއ އަމާޒުމިއީ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި ހިމެނޭ  .ކުރުންޢާމުރާޖަ

ލީ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އަމަ އަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުއިންޑައިރެކްޓް ސަބްސިޑީއަކުން ޑައިރެކްޓް ސަބްސިޑީ

 .ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭނެ ރުިފޔާ ބިލިައން 1.8މި ބަދަލު ނުގެްނނަނަމަ، ެތލުގެ ސަބްސިޑީއަށް އަންނަ އަހަރު  .ކުރިއަށް ދަނީ

ދަލުކޮށް، ތެލުެގ ސަބްސިޑީއަށް ބަޖެޓުގައި ނިވި ނިޒާމަކަށް ބަދެމެހެއްޓެ ތަކާއެކު، ސަބްސިޑީ ނިޒާމުޙުސް، އިސްލާނަމަވެ

 .މިލިއަން ރުފިޔާ 588.2ނާފައިވާނީ ހިމަ

 

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ދެމުން އަންނަ ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި  ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމަށްއަތޮޅުތެރޭ މީގެ އިތުރުން، 

ފީ  ށް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާއަދި ކުނި އުކާލުމަ .ފައިވާނެނާފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަމިލިއަްނ ރު 593.9ކުންފުނިތަކަށް 
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ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަގު ހެޔޮކޮށް ބެހެއްޓުމަްށ  އަދި ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް  ،ކާއިކާޑުގެ ބާވަތްތަ ހެޔޮކުރުމަށާއި،

  .ލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާނެމި 864.7ޖުމުލަކޮށް 

 

 ވަނަ އަހަރުވެސް  2023ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެމުންދާ އެހީތައް  ޢީއިޖުތިމާ

ށްޓަކައި، ނުމަށް އެކަށޭނެ ިމްނވަރެއްގައި ދިފަރާތްތަކަ ވެރިޤު އްޙަމި އެހީތަށް އޭގެ އެންމެ  .މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެ

 . މަސައްކަތްތައް ދަނީ ިހނގަމުންލައި ގިންތިތަަކށް ބަާހލައިގެން ދިނުމަށް ބަަދލުގެނައުމުގެދާއިރާގެ ދަފްތަރެއް އެުކލަވާ ޢީތިމާއިޖު

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި އެހެިނހެން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ  ،މިގޮތުން ނިކަމެތިންނާއި، އެކަިނވެރި މައިންނާއި

  .މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވޭ 434.9ށް ތަކަމި އެހީކޮށް، ޢާށް ދޭ އެހީ ދެމުންދާގޮްތ މުރާޖަފަރާތްތަކަ

 

 .އްޒަތްތެރި މެންބަރުންޢި، އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި

ކުގައި ހައުސިންގގެ އެކި އްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަޙަހިކަމުގެ ދަތިތައް ތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯިހޔާވަރައްޔި

 ތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޢުމުގެ މަޝްރޫގެދޮރުވެރިކަ މިގޮުތން މުޅި ރާއްޖޭގައި .ހިނގަމުންތައް މިހާރުވެސް ދަނީ ޢުމަޝްރޫ

އިވާ ވެހިންނަށް ދިމާވެފަށްސުރެ، މާލޭގެ ރައްޒަމާނު .ޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަާނފައިވާނެރުފި ބިލިއަން 2.5ކުރިއަށްއޮތް ތިން އަހަރަށް 

ކަމަށްޓަކައި ގްރޭޓަރ މި .ވަނީ ހުޅުވާލާފަ މްއްލެއް ގެނައުމަށް ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީޙަތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް 

މަސައްކަތް ހަުއސިންގ ޔުނިޓުގެ  6,000އިމުކުރާ ޤާރޭޝަން ލިމިޓެޑް މެދުެވރިކޮށް އްދުގައި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަޙަމާލޭ ސަރަ

މީގެ  .ކުރިއަށްދާނެވެސް ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްަކތްއަށްވުރެ ިގަނ  2,500އަިދ އަތޮުޅ ތެރޭގައި  .ފަށާފައިމިހާރުވަނީ 

   .ފައިާވނެމަނާފަޅުހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ބަޖެޓުގައި ހިއްދުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ގުޅިޙައިތުރުން، މާލެ ސަރަ

 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން.ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢި

ސަރުކާރުން މިވަނީ ނިމުމަކަށް  ގެން ކުނި އަންދަމުން އަންނަ ިތލަފުށީގައި ކުނި އެންދުން މިފެށި ކުރިން ތިރީހަކަށް އަހަރު މީގެ

 .ހިނގަމުންދަނީ  ޢުކުރުމުގެ މަޝްރޫއިމުޤާ ޓީގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުއެއްގޮތަށް އައްޑޫ ސި ނިޒާމާއިއަދި މި  .ފަގެނެސް

ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އިމުޤާ ގައި އްމާޔަތްކުރުމަށް، ރަްއކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ނެއްތޭނެ ނިޒާމު ގިނަ ރަށްތަކެހިތިމާވެށި 

ކުރުމަށް މި ބަޖެޓުގައި އިމުޤާ ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުތައް މިގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުނި .ނޑި ދަނީ ކުރިއަށްމެދުނުކެ

  .މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ 630.2
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ބޭންކް މަށްޓަކައި އޭިޝއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ދުރައްޓެހިގޮތުގަިއ ހަކަތަ އުފެއްހަކަތަ ބޭނުންޮކްށގެން ތިމާވެއްޓާ  އިއާދަކުރަނިވި

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި  .ިހންގަމުންއް ސަރުކާރުން ދަނީ ތަޢު އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަޝްރޫލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ާރއްޖޭގެއަދި ވޯ

އުމެއްގެ ޤަޖަޒީރާ ަކހަލަ ކުޑަ  ތެލުގެ އަގުތަކަްށ އަންނަ ބަދަާލއި އެކު، ތެޔޮ ޭބނުންކުރެވޭ ިމންވަރު ދަށްކުރުމަށާއި ރާއްޖެ

  .ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހަކަަތއަށް އިންވެސްޓްކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ތިމާވެށި

 

 ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުންޢިރައީސް، އްޒަތްތެރި ޢި

ލާމަރުކަޒީ  .ތަކަށް ވަނީ ލިބިދީފައިއުންސިލްމާލީ ބާރުވެރިކަން ކަ އެކުޙާލާވަނަ އަހަރު ގެނައި އިސް 2019ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 

ވަނަ  2023 .ދަނީ ދޫކުރަމުންޑައަޅައި ފައިސާ ނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިްނ ކައުންސިލްތަކަށް "ބްލޮކް ގްާރންޓް" ކަނޤާ

މަށް ބަޖެޓުގައި ބިލިއަން ރުފިޔާ ދިނު 1.8އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ، ކަުއންސިލްތަކަށް 

ދަނީ އާިއ ގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދުމަތްތަކަށް ނަގާ ފީޚިރުކޮށްދޭ އަދި ކައުްނސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޯ .ހިމަނާފައި ވާނެ

އަދި  .ގޮތަށް މިާހރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައިސީދާ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭނެ  ،ހިނގާ ބިންބިމުގެ ކުލި ޞާޞްކައުންސިލްގެ އިޙްތި

ވެސް ލިބިގެންދާނީ އެ އުޅަނދެއް ދުއްވާ ރަށެއްގެ ން ލިބޭ އާމްދަނީއިއެއްގަމު އުޅަނދުތަކާއި ކަނޑު އުޅަނދުތަކުގެ އަހަރީ ފީ

  .ކައުންސިލަށް

 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން.ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢި

މަ އެހެންމެ އެކި ހަ .މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ 38އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 

ކަންކަމުގެ  މި .މަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެކުރެވިފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުއިމުޤާރަށްތަކުގައި 

އިމުކުރުމަށް މި އަންނަ އަހަރުގެ ޤާނީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އިތުރުން ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުމްރާ

އަން މިލި 701.9އިމުކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ޖުމްލަ ޤާމިގޮތުން އަދުލު އިންސާފު  .އި ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީފައިވާނެބަޖެޓުގަ

މަށް ވަސީލަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރު ޙީ ކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުތަކުގެ ސިއްލަތު ރަނގަޅުޙާއަދި ޖަލުތަކުގެ  .ޓުކޮށްފައިވާނެރުފިޔާ ބަޖެ

ގެ އަމަންއަމާންކަްނ ޢުމުޖުތަމަ، އުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއިޤައިތުރުން،  މީގެ .ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެ

  .ލިއަން ރުިފޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާނެބި 3.7ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސިފައިންނާިއ ފުލުހުންނަށް 
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 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން.ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢި

ގެ ދައުލަތުލެވެލް ފަހަނައަޅައިދާއިރު، ދުގެ ޞާތިޤުކުރީގެ އި ގެ 19-ކޮވިޑްދު ޞާތިޤުވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އި 2023

އަންނަ އަހަރު ޖުމުލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަަތށް ލިބޭނެކަމަށް ަލފާކުރަނީ   .އާމްދަނީވެސް ބޮޑުވެގެންދާނެ

އިންސައްތަ އިތުރު  21.8 ވަނަ އަހަރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު  2022މިއީ  .ރުފިޔާބިލިއަން  32.1

އަިދ ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ  .ބިލިއަން ރުފިޔާ 23.5ލަފާކުރެވެނީ މީގެ ތެރެއިން ޓެކުހުެގ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް  .އަދަދެއް

  .އަން ރުފިޔާބިލި 6.1ގޮތުގައި 

 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން.ޢިއީސް، އްޒަތްތެރި ރަޢި

 .ކުޑަކުރެވޭނެ  ބިލިއަްނ ރުފިޔާއަށް 8.5 ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓްފިސްކަލް ކޮންސޮލިޑޭޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، އަންނަ އަހަރުގެ 

މިއީ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގެ  .ބިލިއަން ރުފިޔާ 5ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓަކީ  ބަޖެޓުގެ .އިންސައްތަ 8.1ނިސްބަތުން މިއީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ 

  .ސައްތައިން 4.8ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ޓާގެޓާ އެއްގޮތަށް 

 

 ޑެފިސިޓާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށާއި ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުގެ ޓްާރްނސްފަރ ހިމަނައިގެން ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރުގެ  2023

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ރޭވިފައިވަނީ ބޭރުގެ  6.5މީގެ ތެރެއިން  .ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖެހޭނެ 11.5ފައިނޭންސްކުރުމަށް 

ބިލިއަން ރުފިޔާ  4.1ލެވޭ ށް މިހާރު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުން ޚަރަދުވާނެކަމަށް ބެމީގެ ތެރޭގައި ަމޝްރޫޢުތަކަ .ރާތްތަކުންފަ

މަތްެތރި ދައުލަތްތަކުން ޯހދުމަށް ޙުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުންނާއި ރަޤުދުަމްށ ރޭވިފައިވަނީ ބައިަނލްއަބޭރުން ިއތުރަށް ހޯ .ހިމެނޭ

  .އަްނ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ރޭވިފައިވޭބިލި 5މީގެ އިތުރުން އެތެޭރގެ ފަރާތްތަކުން  .އެމެިރކާ ޑޮލަރު މިލިއަން 150ރޭވިފައިވާ 

  .ރޭވިފައިވާ ފައިސާބިލިއަން ރުިފޔާއަކީ ޓްރެޜަރީ ބިލު އިތުރަށް ވިއްކުމަށް  7.4މީގެ ތެރެއިން 

 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  .ދަށްކުރުންގެ ނިސްބަތުން ދަރަނި ޕްލޭނަކީ މެދުރާސްތާގައި ދަރަނި މެނޭޖްކޮށް ޖީ.ޑީ.ޕީމި ބަޖެޓުގެ 

އަދި އެއަރޕޯޓް  .އްކުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުވާނެއި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުންވެސް މެދުރާސްތާގައި ދަރަނި ދެއިތުރުކުރުމާ

ދަރަނި ވަނަ އަހަރު ގެނައި ަބދަލާއެކު، ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަްނޑު މުއްސަނދިވެ،  2021ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީއަށް 

  .ލުކަން މާ ބޮޑަށްވެސް އުފެއްދޭނެއަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާބި 
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 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން.ޢިއީސް، އްޒަތްތެރި ރަޢި

ސިޔާސަތަށް  ،ށްއް ިގރާކުރުމަދީ ގޮންޖެހުންތަޞާތިއިޤުމި ހުށަހެޅި ބަޖެޓަކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އަދި ދިމާވަމުންދާ 

ބޭނުންާވ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަރައްޤީގެ އަމާޒުތައް  މިއީ ރައްޔިތުން .ހިމެނިަފއިވާ ޕްލޭނެއްގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް 

 .ައމާޒުތަކަށް ވާސިލުވެވޭނެދީ އަދި ފިސްކަލް ޞާތިއިޤުމި ބަެޖުޓގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މެދުރާސްާތގެ  .ބަޖެޓެއްއެކުލެވިފައިވާ 

ާރއްޖެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  .ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ .ދީ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓޭނެޞާތިއިޤުރާއްޖޭގެ 

   .ބަލެއް ހޯދައިދެވޭނެރާއްޖެއަށް ފާގަތި މުސްތަޤު .ޖަޒީރާ ސިފަތަކާއެކު ތަރައްޤީކުރެވޭނެ

 

 .އްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުންޢިހުށަަހޅާފައިވާ ބަޖެޓު މި  ،މި ދެންެނވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ

  .ޖިލީހުން ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަންއްޒަތްތެިރ މަޢިއަދި މިހާތަނަށް ތިޔަ 

 

ފެންވަރު  ދަށް ފާގަތި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް ތަނަވަސް، ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެޞާތިއިޤުރާއްޖޭގެ  ވަނަ އަހަރަކީ 2023

 އިތުރުވެގެންދާނެ އަހަރެއްކަމުގައި ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަމުން މި ބަޔާން ނިންމާލަން.

 

 وبركاته ورحمةهللا عليكم والسالم


