މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަ ެޖޓު ެގ ބަޔާން
 31އޮކްޓޫބަރު 2021

h
އލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް
ތގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞަ ް
އށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަން .މި އުންމަ ު
ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ަ
ރ ޞަޙާބީން ޝާމިލު ކުރަން.
ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން .މިޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި ،މިތު ު
ތރި ރައީސް،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތް ެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،
އެންމެހައި ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުން.
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުﷲ ވަބަރަކާތު.

ނ
ﷲ ގެ ހަޟުރަތުން ވާގިއެދި ހުރެ ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިއަދު އަޅުގަނޑު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅަ ީ
 2022ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ބަޔާން.

ތކެއް ހައްލުކުރުމަށް ވައުދުވެގެން.
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައްލުނުވެ ހުރި އެތައް ގިނަ ކަންތައް ަ
ނ
ދލުތަކެއް ގެނެސްދޭ ެ
ގލާބީ ބަ ަ
އދި އިގުތިސާދީ ދާއިރާއަށް އިން ި
އަސާސީ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށާއި ،އިޖުތިމާއީ ަ
ވިސްނުންތަކާ އެކު .މިގޮތުން  2019ވަނަ އަހަރު މި ދެންނެވި މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް2020 ،
ވަނަ އަހަރަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ބަޖެޓަކީ އުންމީދީ ބަޖެޓެއް.

 2020ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ފެށީ ކޮވިޑް19-ގެ ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލާއެކު .ސިއްހީ މާހިރުންނާއި ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި
ޖަމިއްޔާތަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތަކުން ސާފުވި ހަގީގަތަކީ ،މި ބަލިމަޑުކަމަކީ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއްކަން.
ގތަކީ ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި
ބލުކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ހަގީ ަ
އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރާއެކު ގަ ޫ
ނ
ނ އަޅުގަނޑުމެ ް
މށްޓަކައި ،ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބު ް
އދި މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތު ަ
ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައިަ ،
ބދަލުވެގެންދާނެކަން.
 2020ވަނަ އަހަރަށް ތަސައްވަރު ކޮށްފައިވާ ކަންކަން މަޑުޖެހިަ ،
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 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލަމުންދިޔައިރު އަޅުގަނޑުމެން ތިބީ މިއިންޒަމާނަކުވެސް ނުދެކޭފަދަ ދަތި އިގުތިސާދީ
ހާލަތެއްގައި 2020 .ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިސާދުގެ ސައިޒު ވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރަށްވުރެ  33.5އިންސައްތަ ކުޑަވެފައި.
ކޮވިޑް 19-ގެ ހާލަތާއެކު ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް  36ބިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލިގެންދާނެ
މ ބޮޑު ސުވާލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު އަނބުރާ އިއާދަކޮށް،
ކަމަށް ބެލެވޭ .އެދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިމަތިވެފައިވާ އެން ެ
ނ
ސބަބު ް
ތނުން ކެނޑުން .މީގެ ަ
ނތޯ .އެއްގޮތަކީ ޚަރަދުތައް ބޮޑު ަ
އާރާސްތުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނީ ކޮން މަގަކު ް
އިގުތިސާދުގެ ސައިޒު ކުޑަވެގެން ދިއުމަށް ދޫކޮށްލުން .އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލޭނެ ވަޒީފާތަކާއި
އާމްދަނީގެ ދަތިކަން ،އަދި ކުރިމަތިވެދާނެ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް އެނގިތިބެ ،އެކަމަށް އާނއެކޭ ބުނުން .އަނެއްގޮތަކީ ދަރަނި
ނަގައިގެން ނަމަވެސް އިޤްތިސާދު ހިފަހައްޓާ އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.

އެތައް ފާޑުކިޔުންތައް ކުރިމަތިވިކަމުގައިވިޔަސް ،މިސުވާލުގެ ޖަވާބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް ވަރަށް ސާފު .މި ހާލަތުގައި
ތރުވިކަމުގައިވިޔަސް ،ދިވެހި އިގުތިސާދަށް ދިމާވި ތަދުމަޑުކަމުގެ
އދާހުރި ގޮތަކަށް ވާނީ ދަރަނި އި ު
މ ފަ ި
ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެން ެ
ށ
އަސަރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ކުޑަކުރުން .އަދި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް
ފސޭހަކޮށްދީ ،ޚަރަދުކުރަން ހުރި
ކށް ަ
އންމެ ގޯސްވި ހިނދު ،ގޭބިސީތަ ަ
ށޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން .ކަންތައްތައް ެ
މަގުފަހިކޮށްދިނުމަ ް
ނ ޑިސްކައުންޓް ދިނުން .ވަޒީފާ ގެއްލުނު އަދި މުސާރަ ދަށްވި
ފައިސާ މަދުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ،ކަރަންޓާއި ފެން ބިލްތަކު ް
ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނުން.

އކުން ފަސްކޮށްދެވުނު .ރާއްޖޭގެ
މީގެ އިތުރުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ލޯނުތައް އަނބުރައި ދެ ް
ޔގެ ލުއި ލޯނު ފޯރުކޮށްދެވުނު.
އތަކެއް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފި ާ
މށް ޝަރުތުކޮށްެ ،
ގއި ބޭތިއްބު ަ
ވިޔަފާރިތަކަށް ،ދިވެހިން ވަޒީފާ ަ
ޓތަކުގެ ކުލި ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވުނު .އާމްދަނީ ދަށްވެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް
ފަތުރުވެރިން ނެތް ރިޒޯ ް
އަޅަން މަޖުބޫރުވި ނަމަވެސް ،މި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކާއި މުސާރަ ދަމަހައްޓައިގެން.
އ
ށފައިވާ މަޝްރޫޢުތަ ް
ފއިވާތީ ،ފެ ި
މންވަރާ ގުޅި ަ
ރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ދުޅަހެޔޮކަން ސަރުކާރުން މަޝްރޫޢު ހިންގާ ި
ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު.
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ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު  15ޖުލައި  2020ގައި ހުޅުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤުތިސާދު އަލުން އާރާސްތުވެ ،އާރޯވުމަށް އެޅި އެންމެ މުހިއްމު
ނއުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤުތިސާދުގައި
ގ ަ
ފއި ހުރި ރިޒޯޓްތަކަށް ދިރުން ެ
ނ ނެތި ފަޅުވެ ަ
ފިޔަވަޅު 2020 .ގެ  3މަސް ވަންދެން ފަތުރުވެރި ް
ވިންދުޖެހުން.

މ
ފށާފައިި .
ހރު ވަނީ ފެންނަން ަ
ނތަކުގެ ނަތީޖާ މި ާ
ހންމު ނިންމު ް
މިއަދު އަޅުގަނޑު މިތާ ހުއްޓި މިހުރިއިރު ،އެދުވަހު ނިންމުނު މު ި
ގ
ފތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސް ،އެކަން މީގެ ދެ ދުވަސްކުރިން ފާހަ ަ
އަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅި ޓާގެޓުކަމަށްވާ  1މިލިއަން ަ
ކުރިން .އަދި ހަމަ އެ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ސޮވްރިން ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ފިޗް ރޭޓިންގްސް އިން އަޕްގްރޭޑްކޮށް ،އައުޓްލުކް ސްޓޭބަލް
ކަމުގައި ކަނޑައެޅިގެން ދިޔަ .މި އަހަރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުންދާ  5އިގުތިސާދުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ.

ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު މިހާއަވަހަށް ބައުންސް ބެކް ވުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ކުރިމަތިލާންޖެހު ު
އރައިގަތުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައް.
ހންތަކާއެކު ވެސް ރައްޔިތުންގެ ވިލުންވެރިކަން .އަދި ސަރުކާރުން މި ބަލިމަޑު ކަމުން ަ
ދަތިތަކާ ގޮންޖެ ު

ނ
ވޔަފާރިތަކުން ދެއްކި ނަމޫނާއި ް
ހލަތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ި
މިއަދު މިހުށަހެޅޭ  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ކޮވިޑް 19-ގެ ާ
ހިއްވަރު ލިބިގަނެ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ސަރުކާރުންވީ ވައުދުތައް ފުއްދައި ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް
ހޯދައިދޭނެ ބަޖެޓެއް.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،

ރާއްޖޭގެ އިޤުތިސާދު މި އަހަރު  31.6އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެ .އަދި އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު  12.0އިންސައްތައިން
ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

ރާއްޖޭގެ އިޤުތިސާދު ކުރިއަރަމުން މި އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ އިޤުތިސާދީ ދުވެއްޔަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް ބާރަށް .ކޮވިޑް 19-ގެ އަސަރު
ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ޤައުމުތަކަށް ކުރި މިންވަރު ބޮޑު .އަދި މި ކަމުން އަރައިގަންނަ ސްޕީޑްވެސް
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ބާރު .މިގޮތުން ދުނިޔޭގެ އިޤުތިސާދަށް ބަލާއިރު ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި އިޤުތިސާދީ ތަދުމަޑުކަމަކީ ދެވަނަ
ތފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން،
ނޓަރީ ފަންޑުގެ ަ
ތވި އެންމެ ފުން ރިސެޝަން .އިންޓަނޭޝަނަލް މަ ި
ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ކުރިމަ ި
ވސް ކޮވިޑް 19-ގެ ވެކްސިން
ށށް ގޮސްފައި .ނަމަ ެ
އތައިން ދަ ަ
 2020ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އިޤުތިސާދު ވަނީ  3.1އިންސަ ް
ދޭންފަށައި ،ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ކޮންޓްރޯލުވާން ފެށުމުން ،ފުރަބަންދުކުރުން ފަދަ ހަރުކަށި ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކަށް
ނ ގައުމުތަކުގައި އިޤުތިސާދީ ހަރަކާތްތައް އަލުން
ގ ސަބަބުން ގި ަ
އ ދޭން ފަށާފައި .އަދި މިކަމު ެ
މިހާރު ވަނީ ގައުމުތަކުން ލު ި
ނ ލިބިފައި .މިއާއެކު ދުނިޔޭގެ އިޤުތިސާދު މިއަހަރު  5.9އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެކަމަށް
ހިނގައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވަ ީ
ލަފާކުރެވޭއިރު 2022 ،ވަނަ އަހަރުވެސް  4.9އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެކަމަށް އައިއެމްއެފް އިން ލަފާކުރޭ .ނަމަވެސް،
ށ
ލމަޑުކަމުގެ ކުރިން ތިބި ހިސާބަ ް
ނރުކަމުން މުޅިން އަރައިގަނެ ،ބަ ި
މތަކާ ކުރިމަތިވި އިޤުތިސާދީ ހީ ަ
މި ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ގައު ު
ނގާނެ.
އަނބުރާ ދިއުމަށް އަހަރުތަކެއް ަ

ޖގެ ފަތުރުވެރިކަމަށްވެސް އާރޯކަން ލިބޭ .ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް
ގ މޯހިރުގައި ރާއް ޭ
ނނަ ފަހި ބަދަލު ެ
ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދަށް އަ ް
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު މިހާރު ހުރީ  2019އާ ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ހަމައެއްގައި .މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1
ނ
ފތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު ،މިހާރު އަންދާޒާކުރަނީ މި އަހަރު ނިމޭއިރު  1.2މިލިއަ ް
މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ަ
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނެކަމަށް .މި އަންނަ  2022ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް  50އަހަރު ފުރޭ
"ގޯލްޑަން ޖުބިލީ" އަހަރު .މިކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ގިނަ މާކެޓިންގ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވާފައި ހުރުމާއި ،ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރަށް
އަންނަ ހެޔޮބަދަލާއި ،ރާއްޖޭ ރިޒޯޓްތައް ކޮވިޑް 19-އާއެކުވެސް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކާއެކު 2022 ،ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ކޮވިޑް 19-ގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރާއި ހަމައަށް ވާސިލުވެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު .އަންނަ އަހަރު
ރވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.
ރާއްޖެއަށް  1.5މިލިއަނާ  1.8މިލިއަން ދޭތެރޭ އަދަދަކަށް ފަތު ު

ށ އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކުރާ ދާއިރާތަކަކީ ދަތުރުފަތުރާއި،
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށްފަހު ،ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަ ް
އިމާރާތްކުރުމާއި ،އާންމު ވިޔަފާރި .ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަން ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ދެމިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ސަޕްލައި ޗެއިނަށް
ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ،ރާއްޖެއަށް މުދާ ލިބުން ދަތިވެ ،ވިޔަފާރިތަކަށް ވަނީ މިކަމުގެ އަސަރުކޮށްފައި .އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއުތަކަށްވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން ލަސްތައް ކުރިމަތިވެ ،އިމާރާތްކުރުމުގެ
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ދާއިރާ ވަނީ  2020އަދި  2021ވަނަ އަހަރުވެސް ދަށަށް ގޮސްފައި .ނަމަވެސް ،ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރު އާންމު ހާލަތަކަށް ގޮސް
މިއަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިދާއިރާތައް ދާނީ ކުރިއަށް .ބަޖެޓުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން އިމާރާތްކުރުމުގެ
މންދާ ކުރިއެރުމުގެ ސަބަބުން،
ތރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ު
ބނެ .އަދި ފަ ު
ދާއިރާއަށާއި ގުޅިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ކުރިއެރުން ލި ޭ
ލސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރާނެ.
ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ ދާއިރާތައް ކަމަށްވާ ދަތުރުފަތުރާއި ހޯ ް
ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން މާ ބޮޑު އަސަރެއް ނުކޮށް 2020 ،ވަނަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއެރި ސިނާއަތަކީ މަސްވެރިކަން.
މިގޮތުން  2020ވަނަ އަހަރު މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް  10.2އިންސައްތައިން ކުރިއެރިއިރު ،އެ އަހަރު މަސް އެކްޕޯޓްކުރި
މިންވަރުވެސް ވަނީ  2019ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ މަތި ވެފައި .އަދި  2021ވަނަ އަހަރާއި މެދުރާސްތާގައިވެސް މިދާއިރާގެ ކުރިއެރުން
ބލެވޭ.
ދެމެހެއްޓޭނެކަމަށް ެ

ކޮވިޑް 19-އާއެކު ،ރާއްޖޭގެ އިޤުތިސާދުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ އަދަދު ދަށްވި .ނަމަވެސް ހެޔޮ ޚަބަރަކީ މި އަހަރުގެ ބައެއް މަސްތަކުގައި
ގ އަދަދު  2019ވަނަ އަހަރަށްވުރެވެސް ރަނގަޅުކަން2022 .
ރޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކު ެ
ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ަ
ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމާއެކު ،ކޮވިޑް19-ގެ ކުރިން ހުރި މިންވަރަށްވުރެ މައްޗަށް ވަޒީފާގެ އަދަދު
ގެންދެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭ.

ޤތިސާދުން ،ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި
ލތުގައި ،ރާއްޖޭގެ އިޤުތިސާދު ދެމެހެއްޓީ އެތެރޭގެ އި ު
ކޮވިޑް 19-އާއެކު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުވި ހާ ަ
އއި ވިޔަފާރިތަކުގެ މަސައްކަތުން ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު ބޮޑުތަނުން
ކުރި ވިޔަފާރި މުއާމަލާތްތަކުން .ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދިން އެހީ ާ
ނ
މއީ ކޮވިޑް 19-އާ އެކު ގޭބިސީތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިން އެހީގެ އެއް ބޭނުން .މީގެ ސަބަބު ް
ދަށްނުވެ ކުރިއަށް ގެންދެވުނުި .
ސދާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އުފުލި .އަޅުގަނޑުމެންވެސް މަސައްކަތްކުރީ
އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ގޮ ް
ރޓް 2021
ޖގެ އިންފްލޭޝަން ޭ
ގތުން ރާއް ޭ
ތކަށް ބަލައިގެން .މި ޮ
ޤތިސާދުގެ މުހިއްމު އިންޑިކޭޓަރު ަ
އިންފްލޭޝަނަށާއި ރާއްޖޭގެ އި ު
ސއްތައިގައި .އަދި އަންނަ އަހަރު
ނނެކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ލަފާކޮށްފައިވަނީ  0.7އިން ަ
ވަނަ އަހަރު އެވަރެޖްކޮށް ހުން ާ
ނ
ޝ ް
ނކަމަށް ބެލެވެނީ  1.1އިންސައްތައިގައި .މިއީ ނިސްބަތުން ދަށް ،ކޮންޓްރޯލް ވެފައިވާ އިންފްލޭ ަ
ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ހުންނާ ެ
ރޭޓެއް .ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދު ބާރު ސްޕީޑުގައި ބައުންސްބެކް ވަމުން ދިއުމުން ސަޕްލައިޗޭނަށް އައިސްފައިވާ ޕްރެޝަރާއެކު
ވސް މެދުރާސްތާގައި މި ހިރާސް
އބައޮތް .ނަމަ ެ
މގެ ކަންބޮޑުވުން ެ
ކުރު ރާސްތާގައި އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދިއުމުގެ ހިރާސް އޮތްކަ ު
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މގެ އިތުރުން ،ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް  2020ވަނަ އަހަރު ހުރީ ރިކޯޑް މިންވަރަކަށް މަތީގައި.
ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭީ .
އޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާތީ .އިޤުތިސާދު ހުޅުވި،
އެއީ އިމްޕޯޓްދަށްވުމާއި ،ރިޒާވަށް އައިސްދާނެ ލޮޅުމަކަށް ދުރާލާ ތަ ް
ނނީ  672މިލިއަން ޑޮލަރު2022 .
އިމްޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު މަތިވުމާއެކު ،ރަސްމީ ރިޒާވްގައި  2021ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ހުން ާ
އ ކަމަށް ބެލެވޭ.
ކށް މި މިންވަރުގައި ހިފެހެއްޓިފަ ި
ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރުވެސް ރަސްމީ ރިޒާވް ހުންނާނީ ގާތްގަނޑަ ަ

ކޅަ އެއްބައިން ދަށަށް ދިއުމާއެކު،
 2020ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އެ އަހަރަށް އަންދާޒާކުރި މިންވަރާ އަޅައިބަލާއިރު ،ދެބައި ު
ވސް އާންމު ހާލަތަކަށް ނުވަތަ 2019ގެ އާމްދަނީއާ އެއްހަމައަކަށް
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ފޫބައްދަން ޖެހުނީ ދަރަނިން .އާމްދަނީ އަދި ެ
ނ ރުފިޔާ .މިއީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއަށްވުރެ 34.5
ބފައިވަނީ  15.2ބިލިއަ ް
ނާދޭ 2020 .ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލި ި
ލއަން ރުފިޔާ .މިއީ  2019ވަނަ
އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެއް .އަދި  2021ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ  19.1ބި ި
އަހަރުގެ އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު 15.3 ،އިންސައްތަ ދަށް އާމްދަނީއެއް .ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދަށަށް ދިއުމާއެކު ،ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް
ނ
ބލިއަ ް
ނ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރި މިންވަރަށްވުރެ ި 8.8
މ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބު ް
ގިނަގުނަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުނުި .
ރުފިޔާ ކުޑަވި .މިއީ ކޮވިޑް19-ގެ ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރި ޚަރަދާއި އިޤްތިސާދީ ރެސްޕޮންސަށް ކުރި ޚަރަދު ހިމަނައިގެން
ގ
ރފިޔާ .އެހެންކަމުން އެ އަހަރު ެ
ރދުވެފައިވަނީ  30.2ބިލިއަން ު
ކުޑަވި މިންވަރެއް 2020 .ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަ ަ
ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ވެފައިވަނީ  13.5ބިލިއަން ރުފިޔާއިން .މި ހިނގާ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމުގައިވެސް ޚަރަދު
ކުޑަކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް މި ދަނީ ދަމަހައްޓަމުން.

ބލެވެނީ  37.2ބިލިއަން ރުފިޔާގައި .ބަޖެޓު ބޮޑުވެފައިވަނީ  2017ވަނަ
ނނެކަމަށް ެ
އެއާއެކު 2021 ،ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ހުން ާ
އަހަރު ދައުލަތުން ވިއްކާފައިވާ "ސަނީސައިޑް" ބޮންޑުގެ ބޮޑުބައެއް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރުމުން .މިއީ މި އަހަރު
ގ
އަދާނުކުރިނަމަ 2022 ،ވަނަ އަހަރު ދައްކަން ޖެހޭނެ ފައިސާއެއް .މި ފައިސާ  2021ވަނަ އަހަރު ދެއްކީ ލައިބިލިޓީ މެނޭޖްކުރުމު ެ
ނސައިޑް ބޮންޑް ސެކަންޑަރީ މާކެޓުގައި އޭރު މުއާމަލާތްކުރަމުން
ށ އަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ސަ ީ
ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން .މި ގޮތަ ް
ދިޔަ އަގު ވެއްޓިފައިއޮތް އޮތުން ރަނގަޅުކޮށް ،އެ ބޮންޑްގެ ކޫޕަން ރޭޓް ކަމަށްވާ  7އިންސައްތައާ ގާތަށް ޔީލްޑް ގެންދެވުނު .މިއީ
ކން ތައުރީފުކޮށްފައިވާ ހަރަކާތެއް .އަދި ސަރުކާރުން ހޯދާފައިވާ
ތކުންނާއި ރޭޓިންގ އެޖެންސީތަ ު
ދުނިޔޭގެ ބައެއް ބޮޑެތި ބެންކު ަ
ނޓު ހަރަކާތުގައި
އބިލިޓީ މެނޭޖްމަ ް
މުހިއްމު ކާމިޔާބީއެއް 2022 .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއެކު 2021 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި ލަ ި
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ސަނީސައިޑް ބޮންޑަށް އިންވެސްޓަރުންނަށް އަނބުރާ ދެއްކި  2.9ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ 2021 .ވަނަ
އަހަރުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްވާނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ  12.8ބިލިއަން ރުފިޔާއިން.

 2020ވަނަ އަހަރާއި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށް ނަގަން ޖެހުނު ދަރަނީގެ ބޮޑުކަމާއެކު ،މި އަހަރު
ނިމޭއިރު ދައުލަތުން ދީފައިވާ ގެރެންޓީ ހިމަނައިގެން ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޖުމުލަ އަދަދު ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ  94ބިލިއަން
ރުފިޔާގައި .މިއީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން  122އިންސައްތަ.

ށ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ،ޖީ.ޑީ.ޕީގެ
މެދުރާސްތާގައި ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ،ފިސްކަލް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ދެމެހެއްޓުމަ ް
ލ
ކ ް
އހަރު ޖުލައި މަހު ހުށަހެޅި ފިސް ަ
އޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ަ
ނ ކުޑަކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި .މިގޮތުން މި އި ް
ނިސްބަތުން ދަރަ ި
އޓުމަށް  3ކަމެއް ހުށަހަޅާފައި .އެއީ:
ސްޓްރެޓެޖީގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ފިސްކަލް އަދި ޑެޓް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ދެމެހެ ް
 2023 -1ނިމެންވާއިރަށް ދައުލަތުގެ ސީދާ ދަރަނި ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން  105އިންސައްތައަށް ތިރިކުރުން.
 2023 -2ގެ ނިޔަލަށް ޕްރައިމަރީ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން  5އިންސައްތައަށް ތިރިކުރުން.
 -3ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް އަދި ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަހަރަކަށްފަހު އަހަރެއް ކުޑަވަމުންދާ މިސްރާބަކަށް ގެނައުން.
މކަމެއް .އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު
ވ މިންގަނޑަކަށް ގެނައުމަށް މުހިއް ު
މި އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަކީ މެދުރާސްތާގައި ބަޖެޓު ދެމެހެއްޓިނި ި
ނ މި އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ މަގުން.
އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ީ

މި ސްޓްރެޓެޖީއާއެކު ،ދައުލަތުގެ ސީދާ ދަރަނި  2022ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު 104 ،އިންސައްތައަށް ތިރިކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.
އަދި  2023ވަނަ އަހަރު ނިމޭ އިރު  101އިންސައްތައަށް ތިރިކުރެވޭނެ.

ދަރަނި އިތުރުވެފައިވާ މިންވަރަކީ ރާއްޖެއަށް މީގެ ކުރިން ދިމާވެފައިވާ ކާރިސާއަކާއި ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމަކާ އަޅައިކިޔޭނެ މިންވަރެއް
ނތް މިންވަރެއްގެ
ނސްބަތަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ފެންނަން ެ
މވި އިޤްތިސާދީ ތަދުމަޑުކަމުގެ ި
ށ ދި ާ
ނޫން .ސަބަބަކީ ރާއްޖެއަ ް
އަޑިގަނޑެއްކަމުގައިވުން .މި ފަދަ އަޑިގަނޑަކުން އަރައިގަތުމަށް ،ފިސްކަލް ޕޮލިސީން ޖާގަ ބޭނުންވޭ .ހާލަތާ އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅު
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އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޭނުންވޭ .މި ފުރުސަތު ފަހިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އަމަލުކުރާ ގޮތުން .ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް 19-ގެ ހާލަތުން މިހާ
ދ
ހރުދަނާ މާލީ އަދި އިގުތިސާ ީ
ތސާދީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވަނީ ަ
މ ހާލަތަކަށް ރުޖޫޢަ ވެވި ،އިޤް ި
އަވަހަށް އަރައިގަނެވި ،އާ އާން ު
އ
ދން އަތުވެދާނެ އިޤްތިސާދީ އަދި މާލީ ކާރިސާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މި ލިބޭ ފުރުސަތުގަ ި
ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން .އަދި ެ
ލށްޓަކައި މި ވަގުތުކުރަން ޖެހޭ
ހލަތު ހަރުދަނާ ކުރުމަކީ މުސްތަޤްބަ ަ
ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ،ރާއްޖޭގެ ދަރަނި މެނޭޖްކޮށް ،މާލީ ާ
ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

އަޅުގަނޑުމެން  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލާފައިވާނީ މި ވިސްނުންތަކުގެ ތެރެއިން ،މި އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށް .މިއީ
ށ
މ ް
މންގަނޑުތަކެއްގައި ބެހެއްޓު ަ
ޓނިވި ި
އޓަން ކޮށްދީ ،ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ ހާލަތު ދެމެހެއް ެ
އިޤުތިސާދުގެ މުސްތަޤްބަލު ބަ ް
ޤތިސާދީ
ނތަކުން އަރައިގަނެ ،އި ް
އ ބިނާކޮށް ،ކޮވިޑް19-ގެ ގެއްލު ް
ދރާސްތާގައި ފުދުންތެރި ދައުލަތެ ް
މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓެއް .މެ ު
އ
ގޅުކޮށް ،ދައުލަތުގެ ޚިދުމަތްތަ ް
ޖޓެއް .އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނ ަ
ދ ފުޅާކޮށްދޭނެ ބަ ެ
ކުރިއެރުން މަތިކޮށް ،އިޤުތިސާ ު
ލާމަރުކަޒުކުރުމާއި ސަރަހައްދީ ކުރިއެރުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭނެ ބަޖެޓެއް .މިއަދު މި ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި
ދިރިއުޅުމަކަށް މަގު ކޮށައިދޭނެ ބަޖެޓެއް.

ޢތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 90
ނންވާ މަޝްރޫ ު
 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއެކު ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ބޭ ު
އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް މިވަނީ ބަޖެޓްކުރެވިފައި .މީގެތެރެއިން ،މިހާރުވެސް ޖުމްލަ  671މަޝްރޫޢެއް ނިމިފައިވާއިރު،
 497މަޝްރޫޢެއްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

ކ
ޖޓުގެ ޖުމްލައަކީ  36,925,424,524ރުފިޔާ (ތިރީސް ހަ ބިލިއަން ،ނުވަ ސަތޭ ަ
 2022ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ ބަ ެ
ފަންސަވީސް މިލިއަން ،ހަތަރު ސަތޭކަ ސައުވީސް ހާސް ،ފަސް ސަތޭކަ ސައުވީސް ރުފިޔާ).
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އ
ނ  34.0ބިލިއަން ރުފިޔާ .ބަޖެޓާއި ޚަރަދާއި ހުރި ތަފާތުގެ ބޮޑު ބައެ ް
އ ހިނގާނެކަމަށް ބެލެވެ ީ
މީގެ ތެރެއިން ،ޚަރަދުގެ ގޮތުގަ ި
ނ އަދާކުރުމަށް ދައްކާ  2.9ބިލިއަން ރުފިޔާ.
ހިއްސާކުރަނީ ،ދައުލަތުގެ ދަރަ ި

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

ދެން އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނީ  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ބައިތަކަށް.

ށ
ތއް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަ ް
ޖޓުގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް 19-އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ަ
އަންނަ އަހަރުގެ ބަ ެ
ހގު އުމުރުފުރާތަކުގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެންދިޔަހާ އަވަހަކަށް އެކުދިންނަށްވެސް
ގެންދަން ވާނީ ރާވާފަ .މިގޮތުން ަ
ގ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުމެއްނެތި،
ބޭނުންވާނެ ވެކްސިން ހޯދުމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކު ެ
މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާނެ.

ސިއްހީ ދާއިރާގައި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.
މިކަން ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ ރާއްޖޭގެ  5ސަރަހައްދެއްގައި ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ހޮސްޕިޓަލުތައް
ތަރައްގީކުރުން .މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން  5ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ވާނީ ފުޅާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްފައި.
އަދިވެސް އުމްރާނީ ގޮތުން މި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ .އަދި  5ހޮސްޕިޓަލަކީވެސް އަމިއްލައަށް ހިންގާ
ގ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފަ .މީގެ ސަބަބުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒުވެ ،ޚިދުމަތްތައް އަވަސްވެ،
ހޮސްޕިޓަލްތަކަކަށް ބަދަލުކުރުމު ެ
ސއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހޮސްޕިޓަލުތަކަކަށް
ި
ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މަގުފަހިވާނެ .މީގެ އިތުރުން ،ރާއްޖޭގެ
ބނެކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން،
ލ ޭ
ނމެ ގާތުން ސިއްހީ ހިދުމަތް ި
ޖޓުގައިވާނީ އަމާޒު ހިފާފަ .ރައްޔިތުންނާ އެ ް
ބަދަލުކުރުމަށް މި ބަ ެ
ކ
ބނުމަ ީ
 60ރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށްވެސް  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެޭ .
ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ވަސީލަތްތައް މުއްސަނދިކުރުމާއި ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން.
ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީ އާއި ސިއްޙީ ފަރުވާ ގުޅޭ އެންމެ ބޮޑު މިސާލަކީ ކެންސަރުގެ ފަރުވާ އަށް ހާއްސަކޮށް ލ .ގަމުގައި ތަރައްގީ
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ކުރާ ހޮސްޕިޓަލް .މި ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ .މީގެ އިތުރުން ،ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއާ ނިޒާމު
މޑިކަލް ސާވިސް ގެ ހިދުމަތް
ލތް ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށުމާއި ،އެމަޖެންސީ ެ
ޓލް ހެ ް
ރޖަނަލް މެން ަ
ފުޅާކުރުމާއި ،އަތޮޅު ތެރޭގައި ީ
ހަރުދަނާކުރުމަށްވެސް ރޭވިފައިވާނެ.

ށ
ވ ދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަސްތަކަ ް
ކށީގެންވާ ފަރު ާ
ބބުން އެންމެ އެ ަ
ނ މަދުވުމުގެ ސަ ަ
ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރި ް
ހައްލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން 2022 ،ވަނަ އަހަރު ސިއްހީ ދާއިރާގެ އާ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖާގަ ދީފައިވާނެ .މީގެ ތެރޭގައި 160
ޑޮކްޓަރުންނާއި  200އަށްވުރެ ގިނަ ނަރުހުން ހިމެނޭ .ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރު ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 4.6
ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅިފައިވާނެ.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

ކ
ގން ދިޔަ .އެންމެ ފަރުދަކުވެސް ބާ ީ
ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އެތަކެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުވެ ެ
ނވާ އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން
ކުރުމެއްނެތި ،އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނު ް
ނ
ޖތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޖުމްލަ  3.1ބިލިއަ ް
ނން .އި ު
ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ަ
ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި.

އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން އެއް ކަމަކަށް އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަމުން އަންނަނީ އާސަންދަ
ށ ސިއްހީ ހިދުމަތް ކަށަވަރުކުރުމަށް .މިގޮތުން  2022ވަނަ އަހަރު އާސަންދަ ސްކީމަށް ވާނީ 731
ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަ ް
ނ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އިތުރުން ،މާލީ
ބ ް
ޓ ކޮށްފައި .އާސަންދަ ނިޒާމުގެ ސަބަ ު
މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެ ު
ރައްކާތެރިކަންވެސް އިތުރުކޮށްދޭ .ނަމަވެސް ،މި ނިޒާމަކީ ލިމިޓެއް ނެތި ހުޅުވާލާފައި އޮންނަ ނިޒާމެއްކަމުން ،އިސްރާފަށް މަގުފަހިވާ
ބައެއް ނުރަނގަޅު އާދަތަކަށް މަގުފަހި ކުރުވާ .ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ހިނގާ އިސްރާފުގެ މިންވަރު ކުޑަކޮށް ،ދައުލަތުގެ
ނ ބޭސްފަރުވާއަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަންނަ އަހަރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި.
ޖބު ް
ބަޖެޓުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ީ
މިގޮތުން ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކޭނެ އެންމެ މަތީ އަގު މިއަންނަ އަހަރު ކަނޑައަޅައި ،ބޭހުގެ ވިޔަފާރިން އެކަށީގެންނުވާ މަތީ
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ތރެކުރާ ބޭސް ޕްރޮކިއޮ ކުރުމުގެ
ހޅުވިފައި ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުކުރެވޭނެ .މީގެ އިތުރުން ،ރާއްޖެ އެ ެ
މިންވަރުތަކުން ފައިދާ ނެގުމަށް ު
އުސޫލުތައް ހަރުދަނާ ކޮށްގެން އިތުރަށް އަގުތައް ތިރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރާނަން.

ށ ދެމުންދާ އެހީތައް  2022ވަނަ އަހަރުވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި
ތތަކަ ް
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކި ފަރާ ް
ނ
ތކާއި އެހެނިހެން އެހީތެރިކަ ް
ހއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތް ަ
ނނާއި ،އެކަނިވެރި މައިންނާއިާ ،
ތ ް
ކުރިއަށްދާނެ .މިގޮތުން ނިކަމެ ި
ގ
ނޓުގެ އަ ު
ނފައިވޭ .އަދި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ކަރަ ް
ދ އެހީގެ ގޮތުގައި  363މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަ ާ
ރތްތަކަށް ޭ
ބޭނުންވާ ފަ ާ
ނދާނެ.
ފތުރުގެ އަގު ތިރި ކުރުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީވެސް އަންނަ އަހަރު ދެމުންގެ ް
ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީގެ އިތުރުން ،ދަތުރު ަ

އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައި އިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅާނުލެވި އޮތް ދާއިރާއެއް .ވަކިން
ހރިއިރު ،ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދީ
ކންކަން ު
އލުކުރަންޖެހޭ ގިނަގުނަ ަ
ހާއްސަކޮށް ،މި ދާއިރާއާގައި ހަ ް
ނވޭ 2022 .ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް ގެ
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކޮށްފައެއް ު
ބަޖެޓު ވާނީ  2018ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  2ގުނަ ބޮޑުކޮށްފައި.

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވާ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް ،މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހި މުޖުތަމައުން އެކަހެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް
އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ގެނައުމަށް އަންނަ އަހަރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ .މިގޮތުން ސ .ހިތަދޫގައި ރީޖަނަލް ޑްރަގް
ނފައިވާއިރު ،ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރާ ނެޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ
މ ާ
ޝން ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަން ބަޖެޓުގައި އަލަށް ހި ަ
ރިހެބިލިޓޭ ަ
ވެލްނަސް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާނެ.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

އރާއަށް  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  4.1ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާނެ .ސަރުކާރުގެ
ތައުލީމާއި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާ ި
އަމާޒަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ،އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ތިބެގެން ދިވެހި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ހޯދޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.
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ވރި ،ތައުލީމީ ،މަސައްކަތްތެރިން
ނންވާނެ ހުނަރު ެ
އަދި އިޤުތިސާދީ ހަރަކާތް އިތުރުވެ ސިންދަފާތުވެގެންދާއިރު މުސްތަގުބަލުގައި ބޭ ު
ބިނާކުރުން.

ނއި ،ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮތުން މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްވުރެ
ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އުމްރާނީ ގޮތުންނާއި ،ޓީޗަރުންގެ ނިސްބަތުން ާ
ގތުން 141 ،ރަށެއްގައި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ  177މަޝްރޫއެއް  2022ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރާވާފައިވޭ .މީގެ
ފަހިވެގެންދާނެ .މި ޮ
ތެރޭގައި  31ރަށެއްގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތާއި ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ އާ މަޝްރޫއުތައް ހިމެނޭއިރު ،ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް 2
ގައި ގާއިމުކުރާ އާ  3ސްކޫލުގެ މަޝްރޫއުތައް ފާހަގަކޮށްލަން .މީގެ އިތުރުން ،ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް،
ތން 2022 ،ވަނަ އަހަރު 400
ތއުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ހުރަސްތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގެގޮ ު
ޓީޗަރުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ަ
އަށްވުރެ ގިނަ އާ ޓީޗަރުން ނެގުމަށްވެސް ވާނީ ބަޖެޓުން ޖާގަ ދީފައި .އަދި ހުރިހާ ކުދިންނަކީވެސް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބެގެން
ޕރޮގްރާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް
ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާ ކުދިންނަށް ހެދުމަށް މި ސަރުކާރުން ފެށި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ް
މިއަންނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ.

މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ތައާރަފުކުރި ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުވެސް ކުރިއަށް
ގ ދަށުން  12,000ކުދިންނަށް ހިލޭ ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައި.
ދާނެ .މިހާތަނަށް މި ޕްރޮގްރާމް ެ
ގ
ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ،ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ލޯން ސްކީމް އަދި ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް މިއަންނަ އަހަރު ެ
ބަޖެޓުން ޖުމްލަ  600މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާނެ .އަދި މަތީ ތައުލީމަށް ޖުމްލަކޮށް  949މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެ.
ތރޭ އެންމެ ބޮޑަށް ޚަރަދުކުރަން ރާވާފައިވާ ފަހަރު .މިއީ ދިވެހި
ފރުކޮށްދިނުމަށް އެއް އަހަރެއްގެ ެ
މިއީ މިހާތަނަށް މަތީ ތައުލީމު ޯ
ވހި ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ދިވެހި
ހދުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައި ،މީހުން ބިނާކޮށް ،ދި ެ
ޒުވާނުންނަށް މަތީ ތައުލީމު ޯ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް.

13

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

ނ ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ
ދރުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދީ ،އަތްފޯރާފަށުގައި ގެދޮރުވެރިކަ ް
ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގެ ޮ
ނ
ހ ރައްޔިތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތު ް
ހދުމަކީ ޖުމުލަކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރި ާ
އެންމެ އިސް އެއް އަމާޒު .ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ޯ
ލމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް ގާއިމުކުރާ
މށްޓަކައި ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕޮރޭޝަން ި
ބޭނުންވާ ކަމެއް .މިކަ ަ
 4,000ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ އެކުއިޓީ މި އަހަރު ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ދައްކައި ،އަމަލީ މަސައްކަތް
ސރަހައްދުގައި ޖުމުލަ 11,000
ގތުން މާލޭ ަ
އ އެހެނިހެން ގޮތް ޮ
ރޢުތަކާއެކު ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ި
މ މަޝް ޫ
ފަށައިގަންނާނެ .އަދި ި
ހައުސިންގ ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ .މީގެ އިތުރުން ،އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް
ގާއިމުކުރުމަކީ ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީއަށް މުހިއްމުކަމެއް .ވީމާ ،އަތޮޅުތެރޭގެ ގެދޮރުވެރިކަމަށް ކުރިއަށްއޮތް ތިން އަހަރަށް 1.5
ރއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުގައި
ޓތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުންާ ،
ވނެ .އަދި މި ހައުސިންގ ޔުނި ު
ނފައި ާ
ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހިމަ ާ
ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބޭނެ.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

އިޤުތިސާދުގެ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކޮށް ،ސިންދަފާތުކުރުމަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަ ކުރެވޭ .މީގެ ތެރެއިން ކުރަމުންދާ އެންމެ މުހިންމު
ދންތެރިކަމުގައި މި ދާއިރާތަކުގެ
ކށް ،އުފެއް ު
މަސައްކަތްތަކަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރު ޮ
ނޓްރެކްޓް ފާމިންގ ތަރައްގީ ކުރުމާއި ،ޕީއެސްއައިޕީ ގެ ތެރެއިން،
ހިއްސާ އިތުރުކުރުން .މިގޮތުން އެގްރޯނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮ ް
މަސްވެރިކަމުގެ ވެލިއު އެޑިޝަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ކުރިއަށްދާނެ .މީގެ އިތުރުން ،ގުޅީފަޅުގައި ގާއިމުކުރުމަށް
ނލް ޕޯޓާއި މާލެ ،ވިލިމާލެ ،ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށި ގުޅާލާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަނޭޝަ ަ
ނ ކޮމާޝަލް ޕޯޓަށް އެތެރެކުރާ މުދާ ފަސޭހަކަމާއެކު މާލެ ،ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިއްޔަށް ގެންދިއުމުގެ
ފެށޭނެ .މި މަޝްރޫއުތައް ނިމުމު ް
ބމުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށްވެސް
މލެއިން ބޭރުކުރެވުމުން ،މާލޭގެ ި
ނ ކުރުމާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ާ
ދޮރު ހުޅުވޭނެ .އަދި ގުދަ ް
ނޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް
ނ އިންޓަ ޭ
ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ .އަދި ވެލާ ާ
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ޝނަލް
ޕޓާއި ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭ ަ
މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރ ޯ

ފއިވާނެ.
އެއަރޕޯޓާއި އެކި ރަށްތަކުގައި ތަރައްގީކުރެވޭ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްތައް ވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާ ަ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

ނ މުދަލާއި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ
ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައި ،އިޤުތިސާދީ ހަރަކާތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިނުގައި ހިނގަމުން ދާ ީ
ނ ގިނަ ފަރާތްތަކަކާ ވިޔަފާރިތައް ގުޅުވައިދެވިގެން .ދިވެހިރާއްޖެ
އެކަށީގެންވާ މާކެޓެއް އޮވެގެން .މުދާ ގަނެ ،ހިދުމަތް ލިބިގަންނާ ެ
އޅޭ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ގައުމެއްގައި ،މިކަން ފަހި ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ
ފަދަ ކުދިކުދި އާބާދީތައް ދިރި ު
މއް ގާއިމުކޮށްގެން .މިއީ ސަރުކާރުގެ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ސިޔާސަތުގެވެސް އެއް އަސާސް .މިގޮތުން
ލުއިފަސޭހަ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާ ެ
 2022ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމުގެ ހިދުމަތް ފެށިގެން ދާނެ .އަދި މި ހިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ
ރފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ލުއިފަސޭހަ
ނޖެހޭ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރިއަށްދާނެ .މީގެ އިތުރުން ،ދަތު ު
ހިސާބަކަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަ ް
ބގެންކަމަށްވާތީ 2022 ،ވަނަ
ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބޭނީ ލަފާފުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށްވެސް ހައްލު ލި ި
އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  132ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމާއި އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިމަނާފައިވާނެ .ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ
ތތަކެއް
އންނަނީ ގިނަ މަސައްކަ ް
ށ ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ަ
ގ ލުއިފަސޭހަވެސް ރައްޔިތުންނަ ް
އިތުރުން ،އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ެ
ކުރަމުން .މިގޮތުން  52ރަށެއްގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2022ވަނަ އަހަރު ހިނގާނެ.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

ނއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވައުދެއް .މި ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެ ާ
މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ނުފެށި ހުރި ،ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ .އަދި ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި ހުރި ރަށްތަކުގައި ވެސް މަސައްކަތްތައް ބާރަށް ހިންގޭނެ .ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ،ވައުދުވެފައިވާ ގޮތަށް،
ށ
ގ ހިދުމަތް ކަށަވަރުކުރުން .މި ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވުމަ ް
ވސް ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ެ
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެ
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޖުމްލަ  954މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ.
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އިޤުތިސާދު ބިނާކުރުމުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މަގުތައް ހިޔާރުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް .މިގޮތުން ތެޔޮ
ގ
ވލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ރާއްޖޭ ެ
ކ އަދި ާ
ނ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭން ް
ތ އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް އޭޝިއަ ް
ގން ހަކަ ަ
ބޭނުންކޮށް ެ
އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ސަރުކާރުން ދަނީ ހިންގަމުން .ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ
ރ
އއް ކަންތައް ކަމުގައިވާއިރު ،ރާއްޖޭގައި ތެޔޮ ބޭނުންކުރާ މިންވަ ު
އެތެރެކުރުމަކީ ބޭރު ފައިސާ އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެއިން ބޭރުވާ ެ
ގއި ހުރި މައްސަލަތަކަށްވެސް
އތުރުން ،ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓު ަ
ލބޭ ފައިދާގެ ި
ގ ގޮތުން ި
މަދުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ތިމާވެށީ ެ
ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ .ހަމަ މިއާއެކު ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި
ދ
ނ ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ .އަ ި
ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  359މިލިއަ ް
ގނެސް ،ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށާއި،
ތިލަފުށީގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކުނި އަންދަމުންދާ ދިއުން ނިމުމަކަށް ެ
އ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ހިނގަމުން އެބަދޭ.
ކުނިން ހަކަތަ އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެ ް
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ށ
އސްލާހުގެ ދަށުން ،އެއަހަރަކަ ް
ގނެވުނު ި
ނނަށް ެ
 2019ވަނަ އަހަރު އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
މއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަހައްދުގެ
ކގެ އިހުތިސާސުގައި ނުހިމެނޭ ބި ާ
ފާސްކުރާ އާމްދަނީގެ މަދުވެގެން  5އިންސައްތަ އަދި ކައުންސިލްތަ ު
ގންދިޔަ .މިއީ ކައުންސިލްތަކުގެ
ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީގެ  40އިންސައްތަ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހި ެ
ނ ތާރީހީ ބަދަލެއް 2020 .ވަނަ
ކން ކައުންސިލްތަކަށް ލިއްބައިދި ް
ށ މަގުފަހިކޮށްދީ ،މާލީ މިނިވަން ަ
މ ް
ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދިނު ަ
އަހަރު ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކަށް "ބްލޮކް ގްރާންޓް" ނުވަތަ ހިލޭ އެހީ
ނނަ އަހަރު
ވތީ ،މިއަ ް
މށް ބެލެ ޭ
އތުރުވާނެކަ ަ
ލބޭ އާމްދަނީ ި
ލތަށް ި
ކަނޑައަޅައި ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށާފަ 2022 .ވަނަ އަހަރު ދައު ަ
ކައުންސިލްތަކަށް  1.5ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނެ .އަދި ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް
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ނބިމުގެ ކުލި ސީދާ
ދނީ އާއި ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ހިނގާ ބި ް
ކށް ނަގާ ފީ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމް ަ
ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަ ަ
ގތަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.
ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭނެ ޮ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

މދުގައި
ކތެއް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ެ
އޒަފުންގެ ތެރެއިން އެއް މަސައް ަ
ޖރަ ކަށަވަރުކޮށް ،ސަރުކާރު މުވަ ް
ގ އު ޫ
މަސައްކަތްތަރިންނަށް ހައް ު
އުޖޫރައިގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަކީ ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ކުރަމުން އަންނަ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތް .މިގޮތުން،
 2022ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ މިންވަރު ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރަން
ވަނީ ނިންމާފައި .އަދި އެއް ފެންވަރެއްގެ ،އެއް ކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހުރި މުސާރައިގެ
ށ
ހމަނައިޒޭޝަން މަރުހަލާތަކަކަ ް
ފށިގެން ޕޭ ާ
ގތުން ،އާ ޕޭ ފްރޭމްވާކެއް އެކުލަވާލައި ،އަންނަ އަހަރުން ެ
ފަރަގުތައް ނައްތާލުމުގެ ޮ
ނދާނީ ތައުލީމީ ދާއިރާއިން.
ށނެ .މިގޮތުން ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަން ތަންފީޒުކުރުން ފެށިގެ ް
ތންފީޒުކުރަން ފަ ާ
ބަހާލައިގެން ަ

މި ދެ

ޓގައި  500މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާނެ.
ޖ ު
ކަންތަކަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަ ެ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

މި ކަންކަމުގެ އިތުރުން ،އަންނަ އަހަރު  26މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށްދާނެ .ޝަރުޢީ ނިޒާމު
ރނީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހާއްސަ އިސްކަމެއް
ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުމް ާ
ދީފައިވާނެ .މިގޮތުން އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ޖުމްލަ  658މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެ .އަދި ޖަލުތަކުގެ
ތއް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ،ސައިކޮލޮޖިކަލް ސަޕޯޓް ހިދުމަތް
ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުތަކުގެ ސިއްހީ ވަސީލަތް ަ
ފއިވާނެ .މީގެ އިތުރުން ،ގައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ށ ަ
ހަރުދަނާކުރުމާއި ،އިތުރު މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބަޖެޓުކޮ ް
ހންނަށް  3.3ބިލިއަން ރުފިޔާ
މށްޓަކައި ސިފައިންނާއި ފުލު ު
މހެއްޓު ަ
ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ،މުޖުތަމައުގެ އަމަންއަމާންކަން ދެ ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާނެ.
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ފކުރާ އާމްދަނީއަށް.
ދެން އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނީ  2022ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަ ާ

ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން އިޤުތިޞާދު ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓިފައިވީ ނަމަވެސް ،މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޤުތިޞާދު މިވަނީ
ނ
ނ އިގުތިޞާދަށް މިއަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ކުރާނެ .އެގޮތު ް
ކުރިއަރަން ފަށާފައި .އެހެންކަމު ް
މށް އަންދާޒާކުރެވެނީ  24.3ބިލިއަން ރުފިޔާ.
 2022ވަނަ އަހަރު ޖުމުލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަ ަ
ހރު ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު  23އިންސައްތަ އިތުރު
މ ާ
ލބޭނެކަމަށް ި
މިއީ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ި
ނ
ހ ް
ނދާޒާކުރެވޭ އިރު ޓެކްސް ނޫން އެ ެ
އަދަދެއް 2022 .ވަނަ އަހަރު ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި  15.4ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަ ް
ގ
ލއަން ރުފިޔާ .މީގެ އިތުރުން  2.9ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިލޭ އެހީ ެ
ދނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  6ބި ި
ގޮތްގޮތުން އާމް ަ
ރވޭ.
ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކު ެ

ފރިތަކަށް ފަހި އަހަރެއްކަމުގައި
އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަކީ އިގުތިޞާދީ ގޮތުން ފާގަތި ،ވިޔަ ާ
ނދުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް،
އމުތަކުން އަޅާފައިވާ ފުރަބަ ް
ދނިޔޭގެ އެކި ޤަ ު
ޑގެ ސަބަބުން ު
ތން ކޮވި ު
ވެގެންދާނެކަމަށް .އެގޮ ު
ށ
ގވާމީ ދަތުރުފަތުރު އިތުރުވެ ،އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަ ް
ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލަން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށުމާއެކު ،ބައިނަލްއަ ު
ރގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ މިއަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ
މން .އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަ ު
ދނީ އިތުރުވަ ު
ލިބޭ އާމްދަނީ މި ަ
މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

މީގެއިތުރުން ،މި އަންނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ސިނާއަތާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ މައިގަނޑު އާމްދަނީތައް ،ޓީޖީއެސްޓީ ،ގްރީން ޓެކްސް ،ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް އަދި އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ގ
ރ ހަރަކާތްތަކަށާއި ރައްޔިތުން ެ
އ އާންމު ވިޔަފާ ި
ނ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާ ި
މ އަން ަ
އންދާޒާކުރެވޭ .އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް ި
ފީ އިތުރުވާނެކަމަށް ަ
ސ
ފކުރެވޭ ކުރިއެރުމާއެކީ ،ޖީއެސްޓީ އާއި އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީވެ ް
ދިރިއުޅުމަށް އަންނާނެކަމަށް ލަ ާ
 2022ވަނަ އަހަރު އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

18

ގ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކަށް ބާރުދޭ،
ށހަޅާ ކަންތައްތަކަކީ ދައުލަތު ެ
ގ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހު ަ
މިއަންނަ އަހަރު ދައުލަތު ެ
ހޅާ އާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި
ތން އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަ ަ
ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަންކަން .އެގޮ ު
ޕްލާސްޓިކް ބޭގް ޓެކްސްއެއް ތައާރަފުކުރުމާއި ،ރިޒޯޓްތައް ހެދުމަށް އާ ރަށްތައް ދޫކުރުމާއި ،ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމް އިތުރަށް
މގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުން
ނސައްތައެއް އާންމުންނަށް ވިއްކު ު
ފުޅާކުރުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ހިއްކޭ ބިމުގެ ވަކި އި ް
ހިމެނިފައިވޭ .މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ސިޔާސަތުތަކަކީ މިހިނގާ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުނު ނަމަވެސް އެކިއެކި
ރން މިއަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރެވިފައިވާ ކަންކަން.
ގޮންޖެހުންތަކާހުރެ ،ތަންފީޒުކު ު

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

އން
ބޖެޓު ޑެފިސިޓާއި ފައިނޭންސިންގ އަށް 2022 .ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކީ  9.7ބިލި ަ
ދެން އަޅުގަނޑު މި ބަލައިލަނީ ަ
ތން  11.1އިންސައްތަ.
ރުފިޔާއިން ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް .މިއީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަ ު

ޓ
މގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަޖެ ު
ޖހޭނެީ .
 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރުމަށް ޖުމްލަ  13.4ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ެ
ޑެފިސިޓް ގޮތުގައި ހިމެނޭ  9.7ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ،ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ  2.9ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ،ސޮވްރިން
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރާ  769.2މިލިއަން ރުފިޔާ ،އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ފައިނޭންސްކުރަންޖެހޭ 35.7
މިލިއަން ރުފިޔާ.

ށ ރާވައިފައިވާއިރު
ތތަކުން ހޯދުމަ ް
 2022ވަނަ އަހަރު ހޯދަންޖެހޭ ފައިނޭންސިންގ ގެ ތެރެއިން  7.5ބިލިއަން ރުފިޔާ ބޭރުގެ ފަރާ ް
އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކުން  5.9ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި 2022 .ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
ނސިންގ އަށް ބަލާއިރު 200 ،މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓްރެޜަރީ ސެކިއުރިޓީއެއް ބޭރުގެ މާލީ ބާޒާރުގައި
އންދާޒާކުރާ ފައިނޭ ް
ލިބޭނެކަމަށް ަ
ސ
ނޓެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށްވެ ް
ވ ފައިނޭންސިންގ އިންސްޓްރޫމަ ް
މލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިނޮވެޓި ް
ވިއްކުމަށްވަނީ ރާވާފަ .އަދި ި 50
ވާނީ ހިމަނާފަ .ބްލޫ ،ގްރީން ،ނުވަތަ ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް ބޮންޑެއް ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަކީ މިކަމުގައި ހުރި ބައެއް
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ނ
ށ ފުޅާވަމުންދާ އީއެސްޖީ އިންވެސްޓަރު ް
ލ ބާޒާރުގައި ހަލުވިކޮ ް
އނަލްއަގުވާމީ މާ ީ
ނ މިވަގުތު ބަ ި
އޮޕްޝަންތައް .މިފަދަ ބޮންޑަކު ް
އ  50މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު
ޓ ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގަ ި
އތުރުން ބަޖެ ު
ދނެ .މީގެ ި
ދމަށް މަގުފަހިވެގެން ާ
ހ ު
މެދުވެރިކޮށް ފައިނޭންސިންގ ޯ
 2022ވަނަ އަހަރު ހޯދުމަށްވެސް ރޭވިފައިވޭ.

ރނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިވެ ،ލޯނުން
 2022ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުން ހިންގާ ބޮޑެތި އުމް ާ
ޑއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ 800
ށ ބެލެވޭ .މީގެ ތެރޭގައި އިން ި
ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ޑިސްބަރސްމަންޓް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަ ް
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކާއި ،ވެލާނާ
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއި ،އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ  400މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް
ރއު ހިމެނޭ 2022 .ވަނަ އަހަރު
ގރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ މަޝް ޫ
ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވައިފައިވާ ް
ލޯނުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް  2.9ބިލިއަން ރުފިޔާ ޑިސްބަރސްވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
މި އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާނީ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓެއް .މިއީ މި މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި .ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކީ ޕާފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާޒް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ .މީގެ ސަބަބުން ބަޖެޓުން ކުރާ ހޭދައިގެ ނަތީޖާ އެނގި ،ދައުލަތުގެ
ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރެވި ،ހިންގުން ހަރުދަނާވެގެންދާނެ .ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ،ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫއުތައް
ތަންފީޒުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

ނށް
މި ހުށަހެޅި ބަޖެޓަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިއްމު އަމާޒުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި ،ދައުލަތުން ރައްޔިތުން ަ
ދޭ ޚިދުމަތްތައް އެފިޝަންޓްކުރުމަށާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ސިޔާސަތު ރޭވިފައިވާ ބަޖެޓެއް .މި ބަޖެޓުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ހސިލުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާނެ .މި
ކން ާ
ބޑަކަށް އިޤްތިސާދީ އަމާޒުތަކާއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަން ަ
ތންދިން އެންމެ ޮ
މާލީ ހާލަތު ަ
20

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އިސްކަންދީފައިވާނެ .ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ އަދި މާލީ ހާލަތު ،ކޮވިޑް 19-ގެ
އަޑިގަޑުން އަރައިގަނެ ،އަލުން ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސިޔާސަތު ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާނެ.

ށހަޅާފައިވާ ބަޖެޓު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުން.
އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ ،މި ދެންނެވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ހު ަ
ލ
އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤުތިސާދު އަލުން އާރާސްތުކޮށް ،ސިންދަފާތުކޮށް ،ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ދުވެ ި
ށ ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް މި ކުރާ މަސައްކަތުގައި މި
ހަލުވިކުރުމަށާއި ،ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީ ގެނައުމަށާއި ،ރައްޔިތުންނަ ް
މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވުން .އަދި މިހާތަނަށް ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު
ޝުކުރު އަދާކުރަން.

ޔތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު
ގ މާލިއްޔާއަށް ތަނަވަސް ،ރައް ި
ޤތިސާދަށް ފާގަތި ،ދައުލަތު ެ
އަންނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ އި ް
އިތުރުވެގެންދާނެ އަހަރެއްކަމުގައި ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަމުން މި ބަޔާން ނިންމާލަން.

والسالم عليكم ورحمةهللا وبركاته

އިބްރާހީމް އަމީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
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