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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ ޖަލްސާހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހައަ ވަނަ 2016

 ދުވަސް( )އަންގާރަ 2016ބަރު ނޮވެން  8

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .سول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم على رالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  26ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/6އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުންިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ދަނގެތި ާދއިރާެގ  ،ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިވަަޑއިގެންެނވިއް. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުށް އައި ބަދަލެ -4.1

ެގ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ  29-1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާްމ އަޙްމަދު ޕީ.ޕީ.އެމާ ގުިޅަވޑަިއގެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 
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)ބީ( ގެ ދަުށުން މިކަން އިޢުލާންކުރަން. މި ބަދަލު މިގޮތުަށް  29-1ލިޔުންތައް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާީތ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނީ މި ދަންނަވާ ގޮތަުށް. ޕްރޮގްރެސިވް ޕާީޓ  ުގޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި މެންބަރުން ހިމެނިވަޑަިއގެންފައި އައުމާ

ަޒތްތެރި މެންބަރުން. ޖުމްހޫރީ ިއއް 22 ؛ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 48 ؛އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 ؛އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން. އަދާލަތު ޕާޓީ 6 ؛ލޮޕްމަންްޓ އެލަޔަންސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މޯލްޑިވްސް ިޑވެ 7 ؛ޕާޓީ

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 1ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ަވިކ ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ  1

ލުތައް. ގަާވއިދު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކެންދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީތަކަުށް އައި ބައެއް ބަދަ -4.2

ޢަލީ ޙުސައިންގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަުށް ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ 

ން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕު

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިަމންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީ 107

މުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަ 2016 އޮްކޓޯބަރު 6އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

ސަރުކާުރ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ން އެކަްނ އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. ާމއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ 107

ލީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

ޙުސައިންގެ ބަދަުލގަިއ އެ ކޮމިޓީއަުށް ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން 

އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިަމންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ިއވާ ގޮތުގެ މަތީާމއްދާގެ )ހ( ގަ  ވަނަ 107

. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ަގއި އަންގާފަ 2016 ބަރުންނޮވެ 6އެކަން ވާނީ އެްސ.އެމް.ެއސްައކުން 

އެޮގތަުށް އިޢުލާންކުރަން. ާއއްމު ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންަނާވ  ން އެކަންމާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107

ުގރައިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ތ.

ގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ޕީ.ޕީ.އެމްްއވުްނ އެދިވަަޑއިގެން މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހަމަޖައްސަވައިދެ

ން މަޖިލީހުގަިއ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ 107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 ރު އޮކްޓޯބަ 24ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ން މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107. އެހެންކަުމން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ފަަގއި އަންގ2016ާ

އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ހަމަޖައްަސވައިެދއްވުްނ  ގުތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫއެ ޮކމިޓީއަުށް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުގައި 

 107އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާިލމަންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. ެއ ލިޔުން ލިބުމުްނ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ން މަޖިލީހުމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީ ވަނަ

. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ގައި އަންގާފަ 2016 ޮއކްޓޯބަރު 24އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަުކން 
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މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ ން ެއކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ާކުށިދޫ ދާއި

ސިީޓ މް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑއިގެްނ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުން ސީލް ނަޞަމެންބަރު ފައި

ން މަޖިލީހުގަިއ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ 107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 އޮކްޓޯބަރު  30ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ން މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ، . އެހެންކަުމންަގއި އަންގާފ2016ަ

 އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ އަހަރަުށް  2017ން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީ 96ނޫނުއަސާީސގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  -5.1

ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަުްށ  2017ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުުށަހެޅުން. 

ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭން

 ޢުޒުރުވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާތީ ިއުށީނދެވަޑަިއގެން ވާަހކަފުޅުދެްއކެވުމަުށް ެވސް ފުރުޞަތުއަރުަވން. 

 

 ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރު ވާަހކަދެްއކެވު

އަުށް ޙަމްދުކުރަން. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ ކައު އިތުރު މުޙައްމަުދ هللا ޝުކުރިއްާޔ. `. މާތް 

ޙާބުންނަުށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އިްއޒަތްތެރި ޞްނަބިއްޔާއަުާށއި އެކަޭލގެފާނުގެ ޢާލުންނާއި އަ

 ވަގުުތގެ  . އަޅުގަނުޑގެ މިالس الم عليكم ورحمة هللا وبركاته .ހި އެންމެހައި ރަްއޔިތުންއަދި ލޮބުވެތި ދިވެ ،މެންބަރުން

ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެިހ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބަޔާން ހުުށަހަޅައިލުން. އާދެ، ބަޖެޓަީކ  2017މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ކުރިއަުށް އޮތް 

މަލަތައް އޭގެ  ގެހިއްމު އެއް އަސާސް. ޤައުުމގެ މުސްތަޤުބަލުދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުަތއް ެއއާ ގުޅިަފއިވާ އެންމެ މު

. އެހެންކަމުން، މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އަުޅގަނޑު ހިފާނީ ތިޔަ ލޮބުވެތި ދިވެހި ހަމަތީގައި އާާރސްތުކުެރވޭނެ ތަރަ

ސުވާލަީކ، ބަޖެޓަކީ  5ސުާވލަކަުށް ޖަވާބުއެުރވުމަުށް. އާދެ، މި  5ރައްޔިތުންގެ ހިތްޕުުޅގައި އުެފދިފައިވާ މަިއގަނޑު 

ފަހަރުގެ ބަޖެޓު އެ މައްޗަުށް ބިނާވެފައިވާ އަާސސްތަކަީކ  ކޮބައިތޯ؟ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދެނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ މި 

އެކު ރައްޔިތުންނަުށް  ބަޖެޓާ ވަނަ އަހަރަުްށ ކަނޑައަޅާފަިއވާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މި އާ 2017ކޮބައިތޯ؟ 
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އަދި ލޮބުވެތި ދިވެހި ަރއްޔިތުން.  ،މީދުތަކަީކ ކޮަބިއތޯ؟ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއުއް ހުރި އާ

ކަމަުށް ލަފާކުރާ އާމްދަީނއާއި ކުރަން ާރވާ ޚަރަދުތަުކގެ ބަޔާން. ބަޖެޓަކީ ސަުރކާރުން  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ދައުލަތަުށް ލިބޭނެ

މު ބޭނުމަުށް ކުރާ އިްނެވސްޓްމަންޓުތަކުގެ ޕްލޭނެއް. ަސރުކާރުގެ އިދާރާތައް ކުިރއަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ާއއް

އޮތް އަހަރާިއ، މެދުރާސްތާަގިއ ހިނގާނެ ގޮތް އަްނގައިދެނީ ބަޖެޓުން. ރައްޔިތުންނަުށް ދޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި އެ ޚިދުމަތް 

ރުން ގެނައުުމގައި ަދއުލަތުގެ މާލީ ސިޔާސަތު ދީ ކުރިއެޞާތިޤްފޯރުކޮުށްދޭނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރަނީ ބަޖެޓުން. އި

ބައްޓަންކުރެވިަފިއވާ ގޮްތ ފެންނާނީ ބަޖެޓުން. ސަރުކާރުން ހިންގާނެ މަޝްރޫޢުތަކާއި އެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ ގޮްތ 

ްނގެ ވަނީ ބަޖެޓުގައި. އެހެންކަމުން، ބަޖެުޓ ރަމްޒުކޮުށްދެނީ ސަރުކާުރެގ ތަޞައްވުރު. ަރއްޔިތު އެކުަލވައިެލވިފައި

އެއީ އޭގެ ޖަވާބު ވަރަުށް ދިުގވާނެ  ،ނަމަ އުއްމީދުތައް. އާެދ، ބަޖެޓު ރައްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދެނީ ކީއްތޯ ސުވާލުކުރެވޭ

ސުވާލެއް. ޭއގެ ޚުލާސާ ޖަވާަބކީ، އެއީ ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮެތްއގައި ަރއްޔިތުްނގެ ދިރިުއޅުމަުށް ބޭނުންވާ ފޯރުންތެރިކަމާިއ 

 ގެ ބަޔާނުގައި އަޮތޅުތަުކގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަުށް އޮތް ބިޔަ އަދަދު ން. މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުއުފާފާގަތިކަން ގެނެސްދިނު

 ،ދަނީ ހެދުމުން. ރަުށްރަުށުގެ މަގުތަކާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ވާހަކަ ހިމެނިފައިވާނެ. ޭއގެ ަދުށުން އެއަރޕޯޓުތައް އެ

 ،މާރާތްތައްއި މަތް ހޯދަމުން. މަދަރުސާތަކާއި ހަސްފަތާލުތަކުގެ އާދަނީ ޚިދު އެ ،މަސައްކަްތ ނިމި ކުގެއަދި ބަނދަރުތަ

އިމުކުރުމުެގ ޤާ އަދި މިސްކިތްަތއް ދަނީ ބިާނކުރެވެމުން. ަރއްޔިތުންނަުށް ާސފު ޖައްވަކަުްށ ނޭވާެލވޭނެ އުފާވެރި ވެއްެޓއް 

ދަީނ  ދުވާލު އެ އިޔާ ޖުގެ މަސައްކަތް ރެދަނީ ހެދެމުން. ބްރި ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮުޅތަކުަގއި އެކި މަިއޒާންތައް އެ

ދަނީ ހިނގަމުން. ޞިއްޙީ ކަންކަމަުށް  އެއަރޕޯޓެްއގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ދުވެލީަގއި އެ ކުރިއަުށް. ހުޅުމާލޭގެ ޒަމާނީ އާ

ތަކަުށް އެކު އުފުލެމުން. ހިތުގެ ބަލި ދަނީ ހަލުވިކަމާ މާރާެތއް އެއިބުރީގެ  25ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗާ ިއންވެގެން  ،ބަލާއިރު

ދަނީ ހޯދަމުން. ތުއްތުކުދިްނގެ ތަޢުލީމު  ޚާއްޞަ މަރުަކޒާިއ އެމް.އާރު.އަިއގެ ޚިދުމަތް ވެސް ަރއްިޔތުން މިހާރު އެ

ވުރެ ގިނަ ލޯނު ފުރުޞަތު ވަނީ ދެވިފަ. ބޯހިޔާވަހިކަމަުށް ޓަކައި ހުޅުމާލޭގައި  ުށް ތިން ހާހަމަތީ ތަޢުލީމުގެ  ،ހިލޭކުރެވި

ފްލެޓުގެ މަަސއްަކތް އެ ޝަހަރާ ވަނީ ގުޅިފަ. ަފނަރަ ހާސް ބިނާކުރެވެމުން. މިހާރުވެސް  ދަނީ ޒުވާނުްނގެ ޝަހަރު އެ

ކަމަކީ އެަކކު ެވސް ބާކީނުކޮުށް ރައްޔިތުްނެގ  ނަމަ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދޭ ގޮަތކަުށް ދަންނަވާ ކުރު ,އެހެންކަމުން

ދެން އޮތް  .ޒަތްތެރި ރައީްސ، ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންތަރައްޤީ ޔަޤީންކޮުށްދިނުން. ިއއް ،ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެިރކޮުށްދީ

ދައުލަތުގެ  ،ފަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުެލވެނީ ކޮން އަސާސްތަެކްއގެ މައްޗަުށްތޯ؟ އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން މި ,ސުވާލަކީ 

ގެ އަންާދޒާ. ސަުރކާރުން ލަތާއި، ރާއްޖެާއއި ބައިނަްލއަޤްވާމީ އިޤްތިާޞދުހާތިޞާދީ އަީކ ރާއްޭޖގެ އިޤްހަބަޖެޓުގެ ތަރަ

ވާނީ އޭގެ ަމއްަޗުށް ބިނާކޮުށް. އެކަމަުށް ޓަަކއި ަބޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން  ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭ ޚިދުމަތް ރޭވިފައި

ލަތު ވަޒަްނކުރެވުނު. އޭގެ ަމއްޗަުށް ރިާޢޔަތްކޮުށް މި ދަންނަވައިލަނީ ހާމާލީ  އިތިޞާދާއެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގެ އިޤް 

ރާސްތާގެ  މެދު ކުގެއަންނަމުންދާ ބަދަލުތަ އްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި ާމލީ މިންގަނޑުތަކަުށް އަިއސްފައިވާ ބަދަލުތަާކއިރާ

ލަފާކުރެވޭ. މިއީ  މަުށްއަުށް ކުރިައރާނެކަ 3.9ވަނަ އަަހރު ނިމޭއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު % 2016އަންދާޒާއަުށް. 
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މާރާތްކުުރމުގެ ދާއިރާއަުށް އަންނަމުންދާ އިއް. މި ހެޔޮ ނަތީޖާގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވުރެ މަތީ އަދަދެ ވަނަ އަހަރަުށް 2015

 ުށް ކުރިއެރުން. މިާއިއއެކު ާރއްޖެާއއި ރާއްެޖއިން ބޭރުަގއި ހިްނގާ ބައެއް ކަންކަމާ ހުރެ އަުޅގަނުޑމެން އުއްމީދުކުރި ނަތީޖާއަ

ޭރަގއި ސީނުކަރަިއގެ އިޤްތިޞާދަުށް އައި ފޮރުޅުންތަކާ ގުޅިގެްނ ހިޔަނި އެިޅފައި ވެސް އެބަހުރި. އޭގެތެ ންބައެއް ދާއިރާއި

ސީނުގެ ފަތުރުވެރިްނ ރާއްެޖ އަިއ ނިސްބަތް މަދުިވކަން ފާހަގަކުރަން. އިނގިރޭސި ަދއުލަތް ޔޫރަުޕގެ އިއްތިހާދުން 

ކަން ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދަުްށ ނިކުމެގަތުމަުށް މަސައްކަތް ފެުށުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޭޔގެ އިޤްިތޞާދަުށް ކުރެވިަފއިވާ ނުތަަނަވސް

ވެސް އެބައޮތް. މީެގއިތުރަުށް ިދވެހިރާއްޖެއަުްށ ފަތުރުވެރިން ައޔަނުދިނުމަުށް ޓަކައި ިދވެހިންެގ މަދުބަޔަކާިއ ބޭރުގެ ަބޔަކާ 

ކު އެޔާ ރަކާތްތައް ހުރިކަން ހިތާމަހަ ފަތުރުވެރިކަމާ ދެކޮޅަުށް ހިންގަމުންދާ ހަތުރުވެރި ،ގުިޅގެން ރާއްޖެ ބަދުނާމުކޮުށް

އެކު ކުިރއެރުން.  ވަނަ އަހަުރ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހަލުވިކަމާ 2017 ،ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނުޑގެ ުއއްމީދަކީ

ވަނަ އަހަރު ޤައުުމގެ  2017ބަދަލު އެޮގތުގައި ދެމިއޮތުން. ިމއާެއކު  މާރާތްކުރުމުގެ ސިނާޢަތަުށް އަންނަމުންދާ ހެޔޮއި

ކުިރއަރާނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވޭ. އަދި މެދުާރސްތާގެ އަމާޒަީކ އިޤްތިޞާދީ  4.7% ،ވެއިޤްތިޞާދީ ދުވެލި އިތުރަުށް ހަލުވި

ވުެރ އިތުުރކުރުން. މި ދެންނެވި އަންދާާޒތަކަކީ ދުނިޭޔގެ އިޤްތިޞާދަުށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުެގ  އަުށް  6ދުވެލި %

 2016ހިނާގ  ލަފާކުރާ ގޮތުަގއި މި ންފަންޑުމައްޗަުށް ބިނާކޮުށް ހެދިފަިއވާ ައންދާޒާތަކެއް. އިންޓަރނޭޝަަނލް މަނިޓަރީ 

ަގއި. އެހެންނަމަވެސް، ުކރިއަރަމުން އަންނަ ޤައުމުތަުކެގ  3.1ވަނަ އަހަުރގެ ދުނިޭޔގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުން ހުންނާނީ %

ްއޗަުށް އަުށް މަ 3.4ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޭޔގެ އިޤްތިޞާީދ ދުވެލި % 2017އެކު  އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ރަނގަުޅަވމުންދިއުމާ

ފެހި ސިގްނަލެއް އެހެންނޫންތޯ؟ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަނަުށް  ޖެހޭނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ އުއްީމދީ

އެކު ރާއްޭޖގެ އިންފްލޭޝަން  ލަކޮުށް ދަުށަުށް ދިއުމާދުނިޔޭގެ ބާޒާުރގައި ތަކެީތގެ އަގު ޖުމު ،ނުވަތަ ރާއްޖެއަުށް ބަލާއިރު 

ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިުރ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ހުންނާނެ  2016 ،ޖެހިފަ. މިގޮތުން ުށް ބޮޑަުްށ ދަުށަުށްރޭޓުވެސް ވަނީ ވަރަ

ވަނަ އަހަުރ  2016. 2.4ވަނަ އަހަރު އިންފްލޭޝަންގެ އަންދާާޒއަކީ % 2017ަގއި. އަދި  0.4ކަމަުށް ލަފާކުރެވެނީ %

 2017މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު. މި އަދަދު  536ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒަރުވގައި ހުންނާނެ ކަމަުށް ބެލެވެނީ 

މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަުށް އިތުރުވާނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވޭ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ހިސާބުތަކަުށް  605ވަނަ އަހަރު 

ބިލިޔަން  21.4އަދި  .ބިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ 17.3ދައުލަތަުްށ  ؛ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 2015 ،ބަލާއިރު

. މިީއ ލިޔަން ރުފިޔާއިން ޑެފިސިޓުވެފަބި 4.1ވަނަ އަހަުރ ބަޖެޓު ވަނީ  2015ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފަިއވޭ. އެހެންކަމުން، 

ބިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަުދކުރެވޭނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވޭ.  22.5ވަނަ އަހަރު  2016ހިނގާ  . މ7.8ިޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން %

ބިލިޔަން  4.3އަހަރު ނިމޭއިރު ބަެޖޓު ޑެފިސިޓު  ފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވޭ. ެއޮގތުން މިބިލިޔަްނ ރު 18.2އަދި 

އަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި  . ހަމައެހެންމެ މ7.4ިރުފިޔާއަުށް އަރާނެ ކަމަުށް ބެލެޭވ. މިއީ ޖީ.ޑީ.ީޕގެ ނިސްބަތުން %

 72. ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ %64. މިއީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން %ބިލިޔަން ރުފިޔާގައި  36.9ހުންނާނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވެނީ 

ވަަނ  2017އަކީ ބޭރުގެ ދަރަނި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  28އަދި % ،އަކީ އެތެޭރގެ ދަރަނި
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ރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ވަނީ ސަރުކާރުން ފައްަޓވާފަިއވާ ތަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އެކުލަަވއިލެވިަފއި މި

ފުރުޞަތުތައް އުފެއްދުމަުށް. ިމ ބަޖެޓު އެކުލަަވއިެލވިފަިއވާނީ ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭ  ުށް އިޤްތިޞާދީ އާމެދުވެރިކޮ

މްދަނީން ޚަރަދު ަދއުލަަތުށް ލިބޭ އާ ،އެރިޔަނުދީތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ބުރޫ ޚިދުމަތްތަކާއި ހިނގަމުންދާ ޢުމްރާނީ

ދަރަނި އަާދކުރުމުގެ  ،ހަމަެއއާިއއެކު ިރކަރަންޓު ޚަރަދުން ދަރަންޏަުށް އިތުރުވާ މިންވަރު ކުޑަކޮުށް  ދިމާއަުށް. އްސުމާދެކޮޅުޖެ

ހަލުވިކުރުމާއި  ދުވެލި މަޑުޖެހުނަނުދީ މުގެރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދީ ކުރިއެރު ،ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަްއޗަުށް. އާދެ

ުށް ވުރެ ރަނގަޅުކުރުމަުށް. ސަރުކާރުގެ އަާމޒަކީ މި ބަޖެޓު މެދުވެރިކޮުށް ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ހާލަތު ިއހުނަ

ވަނަ  2017ތަރައްޤީާއއި ރަްއޔިތުންެގ ާއްއމު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ާބއްޖަވެރިކުރުން. އާދެ، ދެން އަުޅަގނޑު ބަލައިލާނީ 

ޖުމުލައަީކ ހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މުޅި ވަނަ އަ 2017އަހަރަުށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ކޮބައިތޯ. 

ވަަނ އަހަރަުށް ކަނޑަައޅާފައިާވ މި ބަޖެޓަކީ ތަަރއްޤީެގ  2017ރުފިޔާ.  461ހާްސ  622ން ޔަމިލި 791ބިލިއަން  26

ދި ިމއީ ފަހުގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް އިސްކަންދޭ ަބޖެޓެއް. ދައުލަުތގެ ރިކަރެންްޓ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަުށް ބާރުައާޅ ބަޖެޓެއް. އަ

ތާރީޚެއްަގއި ފާއިުތވި އަހަރަުްށ ވުރެ ިރކަރެންޓް ޚަރަދު ކުަޑކުރުމަުށް ސިޔާސަތުަތކެއް ކަނޑައަަޅއި، ެއކަމަުށް އަމާުޒކޮުށް 

ހޭދަކުރަން  51ބަޖެޓެއް އެކުލަަވއިެލވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ވެސް ފާހަގަކުރަން. އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގެ %

ހިއްާސުކރާނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދަުށް. އެެހންކަމާއެކު ިމއީ މިހާތަނުަށް  49ރެންޓް ަޚރަދަުށް. އަދި %ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރިކަ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް އެްނމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކަނޑަެއިޅފައި އޮތް ބަޖެޓުކަން ވެސް ވަަރުށް އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަން. 

ޚަރަދުކުރެވޭނީ މުަވްއޒަފުންގެ  61ިލއަްނ ރުފިޔާގެ ތެެރއިން، %ބި 14ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ކަނޑައަޅާަފިއވާ 

ހޭދަކުރެވޭނެ. އަދި އޮފީްސ  9މުސާރައާއި އިާނޔަތަުށް އަދި ޕެންޝަނަުށް. ސަރުކާރުން ދޭ އެހީއާއި ސަބްިސޑީއަުށް %

ގެ ބަޖެޓަީކ ދައުލަތުެގ ޚަރަދުކުެރވޭނެ. އަންނަ އަހަރު 16ހިންގުމަުށް ބޭނުންވާ ތަެކއްާޗިއ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަުށް ބަޖެޓުގެ %

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިސްކަންދީފަިއވާ ބަޖެޓެއް. އެނިގަވޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިން، އިޤްތިޞާދީ 

ވަރަކަުށް އަހަރަުށް  10ވެދިޔަ ގޮތުން ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކީ ދަުއލަތުގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ލިބޭ އާމްދަނީން ފުދިގެންދިއުން. ވޭތު 

އަުށް ބޮުޑވެފަ. މިފަދަ ޚަރަދުތަކުން ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް  300ބަލައިލާއިރު ދައުލަތުގެ ރިކަެރންޓް ޚަރަދުވަނީ ގާތްގަނޑަކަުށް %

. އިތުރުެވގެންދާ ވަރަކަުށް ދަރަިނ އަދާކުރުމަުށް ހުރަސްއެޅޭނެ. އަދި އުފެއްދުންތެރި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަުށް ޖާގަ ކުަޑވާނެ

ވުމާިއއެކު ާރއްޖޭެގ އިޤްތިޞާީދ ނިޒާމުގެ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކަިއ ދައުލަުތގެ ރިަކރެންޓް ޚަރަދު ކުަޑކުރުމަީކ 

ވަނަ އަހަރު ރިކަރެންޓް  2016ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ަކމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެްނ. އެހެންކަމުން، މި ހިނގާ 

އަުށް ދަުށްކުރުމަުށް ވަނީ ކަނޑައެޅިފަ.  11ވަނަ އަހަުރގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދު % 2017އަޅާބަލާއިރު ޚަރަދު ހިނގާނެ މިންވަރާ 

މި ސިޔާސަތު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ތަންފީުޛކުރުމަުށް ދައުަލތުގެ އެންމެހާ މުއައްަސސާތަކުގެ ެއއްބާރުލުން ނިހާޔަތަުްށ 

ންޓް ޚަރަދު ފުއްދުމަުށް ޓަކައި ޚަރަދު ކުޑަކުރަން އިސްކަންދީ، ބޭނުންވާކަން ދަންނަވަން. ަދުއލަތަުށް ލިބޭ އާމްދަނީން ރިކަރެ 

ގިނަގުނަ ފިަޔވަޅުަތކެއް އެޅުަމުށް މި ބަޖެޓުގައި ާރވާފަިއވާެނ. މީގެތެރޭަގއި ދައުލަުތގެ މާީލ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން، 
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ތަރުތީބުކުރުން ހިމެނޭ. އަިދ  ތަރައްޤީގެ މަޤްޞަދުތަކަުްށ ިއސްކަންދީ، ކަުމގެ މުހިއްމުަކން ބަލައިގެްނ މަޝްރޫޢުތައް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެމުންގެްނދާ އެިކއެކި ސަބްސިޑީތަާކއި ެއހީތައް ޭއގެ ަޙއްޤުވެރިންނަުށް ޯފރުކޮުށްދީ، ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަުށް 

ލް ޚަރަދަުށް. ބުރަބޮޑުނުވާނޭހެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ހަމަޖައްަސއިދިނުން ހިމެނޭ. ދެން އަޅުގަނޑު މި ބަލައިލަނީ ކެޕިޓަ

ބިލިޔަން ރުފިޔާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގަިއ ކަނޑައެޅިފަިއވާނެ. ކެޕިޓަްލ  13.2ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  2017

ހޭދަކުރެޭވނީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ިއންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީއަުްށ.  60ޚަރަދުގެ %

ޅުމުަގއި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައި ވާނީ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަުށް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ މަޝްރޫޢުތައް ކަނޑައެ 

މަގުފަހިކޮުށްދޭ ފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަުށް. އަިދ އަތޮޅުަތކުެގ ަތރައްޤީއަުށް ހިްނގޭ ސަުރކާރުެގ މެނިފެސްޓޯގެ އަމާޒުތަްއ 

ހޭދަކުރަން ނިންމާފައި  55ވާ ޚަރަދުގެ %ހާސިލުކުރާނެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް. ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ މަޝްރޫޢުތަަކުށް ކަނޑަައޅާފައި 

ހޭދަކުރާނީ ލޯނާއި ހިލޭ އެހީއާއި އެހެނިހެން ފަންޑުތަކުން. ވޭތުވެދިަޔ  45ވަނީ ދައުލަތުގެ ޑޮމެސްިޓކް ބަޖެޓުން. އަދި %

އަހަރު. ެއގޮތުން، އެިކއެކި ަމއްތިނި ނުވަތަ  3އަހަރަީކ ތަރައްީޤގެ ަމޝްރޫޢުތައް ގިަނއިން ހިންުގނު  3

ބިލިއަން ރުފިޔާ  9ބިލިއަން ރުފިާޔ ވަނީ ޚަރަދުކޮުށްފަ. މީގެތެރެއިން  11ރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްޫރޢުތަކަުށް އިންފް

ވަހުގެ ތެރޭގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާާއއި އަހަރުދު  3ޚަރަދުކޮުށްފައި ވާނީ ސީދާ ދަުއލަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން. ވޭތުވެިދޔަ 

 ުްށ އިސްކަމެއް ދީފަިއވާނެ. އަދި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަާކއި ތަކައިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫޢު ގެއްޙީ ދާއިރާޞި

ގާފަިއވާނެ. އަދި މަދަރުސާތަކާ ގުޅޭ ޢުމްރާނީ ވުރެ ގިނަ ރަުށުގައި ހިން އަުށް 44މަޝްޫރޢެއް  54ހަސްފަތާލުތަކުގެ 

 އަުށް  90 ،ރަުށެްއގަިއ ބިން ހިންކައި 14. ވަނީ ހިންގިފަ މަޝްރޫޢު 149ނަ ރަުށެއްގައި ވުރެ ގި އަުށް 107 ތަރައްޤީ

 ނަރުދަމާގެ . ތިާމވެުށީެގ ދާއިރާއިން ފެނާއިގެންގޮސްަފއިވާނެއަުށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރި ނދަރުވުރެ ގިނަ ރަުުށަގއި ބަ

ދުވަުހގެ އަހަރު 3ުށް ވޭތުވެިދޔަ ހަަކތައިގެ އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރަ ކުރަިނވިޚިދުމަތާއި، ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަްތކުރުމަުށާއި، އިޔާދަ

ވަނީ  ވުރެ ގިނަ މަޝްރޫޢު ައުށް 950ލަ މުމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖު . ވީމާ، މިަވނީ ހިންގާފަ މަޝްރޫޢެއް 117ތެރޭގައި 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަުށެއްަގއި ވެސް ތަރައްީޤެގ  ،. ސަރުކާރުެގ ސިޔާަސތަކީއެކި ހިސާބުތަުކަގއި ހިންގިފަ ރާއްޖޭގެ

ާރއިން ކުނި ވާނީ ތިމާވެުށީގެ ދާއި އިސްކަންދީފައި މަޝްރޫޢުތައް ވަނަ އަހަރު 2017 ،މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން. އެގޮުތން

ީދ އިޤްތިޞާ، ހިްއކާފަިއވާ ބިންތަްއ ތަރައްޤީކޮުށް ،ބަލާއިރު ނައްތާލުމާއި މެނޭޖުކުރުމަުށް. ާއރާސްތުކުރުމުގެ މަަސއްކަތަުށް

ޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މެުދވެރިކޮުްށ އިތުރުން ެވސް ސްގެދޮރު ބިނާކުރުމަުށް. މީގެ، މަސައްކަތް ފެުށޭނެ މަގު ތަނަަވސްކޮުށް

ވަނަ  2017ކުރުމަކީ ވެސް ސަުރާކރުގެ އަމާެޒއް. ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ައއިހެވަން މާޝަލް ހާބަރ ތިލަފުއްޓަުށް ބަދަލުމާލޭގެ ކޮ

އިން ފަދަ އަދި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭަގިއ ކުރިން ދެންނެވި ،ތައްގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިވާ މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމުއަހަރު

ޑޮމެސްޓިްކ  4އިތުރު ، ބުީރގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމާާރތާއި 25އްޙީ ދުޅަހެޔޮަކމަުށް ޓަކައި އަލަުށް ބިނާކުރެވޭ ރައްޔިތުންގެ ޞި 

ބޭނެ ދީ މަންފާ ލިީމގެއިތުރަުްށ އިޤްތިޞާފާހަގަކޮުށްލަން.  ކުނި ނައްތާލުްނ ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް، އިއެއަރޕޯޓާ 

ތެރޭަގއި ކާބޯތަކެތި ސިނާޢީ ގޮތެްއަގއި އުަފއްދާނެ ކޮުށް އަންނަ އަހަރު ފެުޭށނެ. މީގެެމދުވެރި ޖެޓުފަދަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ބަ
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އި، ފިޝްމީލް ޕްލާންޓެްއ ކުުރމާލިޭބނެ ގޮތް ހެދުމަުށް އެން އާލާ މަގު ތަނަވަްސކުރުމާއި، މަސްެވރިންނަުށް ފަސޭހައިން އެން

ދަނޑުވެރިކަމަުށް އާރޯކަްނ  ބަބުން ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި . މީގެ ސަ ކުރުމާއި، މެރިކަްލޗަރގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނޭޤާއިމު

އެހެންމެ ސަރުކާރުން ފަުށާފަިއވާ ޮބޑެތި އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އާ ވަޒީާފތަކެއް އުފެދޭނެ. ހަމަ ދީއިޤްތިޞާ، ލިބި

ލޭގެ ޒުވާނުްނގެ ޝަހަރު އިބްާރހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ މަޝްރޫޢާއި ުހޅުމާ، މަޝްރޫޢުތައް ކަމަުށްވާ

ުށްދާނެ. ވަނަ އަހަރު ކުިރއަ 2017ރޫޢު ވެސް ގެ މަޝްމޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖު  ކުރުމާިއ، ަޗއިނާތަރައްޤީ

ތައް މަދުވާނެ. ވިޔަފާިރ ދީ ހަަރކާތްއާބާދީެއއް ނެތް ތަނެއްގައި އިޤްތިޞާ އެކަުށޭނަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

 ަތރައްޤީއަުށް ޓަަކއި ރަނގަޅު  ،ނަވަްސވެގެން ނޫނީ ތަރައްޤީެއއް ނުގެނެވޭނެ. އެހެންކަމުންަފއިސާ ތަ ކުރިއަރައި

ޞިއްޙީ ، ކުުރމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަުށުން ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީކޮުށްއެއްފަްސކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ުމހިއްމު. މިގޮތުން އެއްފަސް

އާއި ހުޅުމާލެ ދަނީ މާލެ މެދުވެރިޮކުށް އެ ބްރިޖުވެމުން. ކުރެދަނީ ފަހި ދިރިއުޅުމުގެ އަާސސީ ވަސީލަތްތައް މި ޚިދުމަތާއި

އަިދ  ،ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްަގއި ރައްޔިތުންނަުށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކެއް ،ލެމުން. މީގެ ބޭނުމަކީގުުޅވައި

ވަނަ އަހަރު ަދއުލަތުެގ  2017ކުރުން. އަދި އިޖުތިމާޢީ ެވއްޓެއް ާޤއިމު ދީދިރިއުޅުމެއް ފޯރުކޮުށްދޭެނ އިޤްތިޞާ ފަހި

އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއުަށް ، ދީ ތަރައްޤީއަުށް. ިމޮގތުންއިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާ ވަނީ ބަެއއް ކަނަޑެއޅިފައި ބޮޑު ގެޚަރަދު

ހޭދަކުރާނެ. އަިދ ރައްޔިތުންނަުށް ދެވޭ ާއއްމު  13%ދީ ތަރައްީޤައުށް ހޭދަުކރާނެ. އިޤްތިޞާ 38ޖުމުލަ ބަޖެޓުގެ %

 ލޮޕްމެންޓް ފަންޑެއް މަތް ޚަރަދަުށާއި، ސަވަރިްނގ ިޑވެހޭދަކުރާނީ ދަރަނީގެ ޚިދު 22%ހޭދަކުެރވޭނެ.  27%ޚިދުމަތަުށް 

ވަނަ އަހަުރ  2017އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ޮގތުގައި  .ޤާއިމުކުރުމަުށް

ބިލިޔަްނ  14.1ފާކުރެވޭ. މީގެތެރޭަގއި ހިމެނެނީ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ބިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަުށް ލަ 21.9ދައުލަތަުށް 

މިލިޔަން ރުފިާޔ، އަދި  876ބިލިޔަން ރުފިާޔ، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ  4.8ރުފިޔާ، ޓެކްްސ ނޫން ގޮތުްނ ލިބޭ 

އަހަރަުށް ވުރެ  2016އަހަރު، ވަނަ  2017ިބލިޔަން ރުފިޔާ.  2އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަުށް ހުުށަަހޅާ ކަންތައްަތކުން ލިބޭ 

ޓެކުހާއި ެޓކްސް ނޫން ގޮތްޮގތުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުުރވާނެ ކަމަުށް ބެލެވޭ. ެއއީ ފަތުރުެވރިކަން ކުރިއަަރއި ާރއްޭޖެގ 

އަުްށ ވުރެ ގިނަ ރިސޯޓް ހުޅުިވ ުއފައްދުންތެރިކަން މައްޗަުށްދާެނ  10ޖީ.ޑީ.ޕީ މައްޗަުށް ދާނެ ކަމަުްށ ލަފާކުރެވޭތީ. އަދި 

ުށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ. އާމްދަީނ އިތުރުކުރުމަުށް ހުުށަހަޅާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި ބިންވެިރުކރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަުށުން ކަމަ

އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަުށް ބިން ވިްއކުން. ޞިއްޙަތަުށް ެގއްލުންހުރި ބައެއް މުދަލުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުން. ސްޕެޝަްލ 

ޤީކުރާ މަޝްރޫޢުތަކުން ލިބޭ އިކުއިިޒޝަން ފީ. މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ދުްއވާ ތަކެތި ތޮއްޖެހުްނ އިކޮނޮމިކް ޒޯންަތކުަގއި ތަރައް 

ކުޑަކުރުމަުށް ކޮންޖެކްޝަން ާޗޖެއް ތަޢާރަފުކުރުން. ޓެކްސީާއއި ޕިކަޕް ހުއްދަިއގެ ކޯާޓގެ ިނޒާމު ހަރުދަނާކޮުށް، ހުއްދަތައް 

ންޓް ފަންޑެއް ާޤއިމުކުރުމަުށް ޓަަކއި ެއައރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާެޖއް ވިްއކަން ފެއްޓުން. މީެގއިތުރަުށް ސަވަރިން ިޑވެލޮޕްމަ

ނެގުމަުށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. މި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިްނ، ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ގާނޫނުތަކަުށް ގެންނަވަންޖެހޭ 

ުޅގަނުޑ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދޭ ކަމެއް. ބަދަލުތައް ގެނެސްދެްއވަިއ، ފާސްކޮުށްދެްއވަންޖެހޭ ބިލުތައް ފާސްކޮުށްދެއްވުަމކީ އަ
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މިލިޔަން ރުފިޔާ.  304ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓަކީ  2017އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. 

ހޯދާ  . މި ެޑފިސިޓް ފޫބެއްދުމަުށް ރާވާފައި ވަނީ ބޭރު ފަރާތްތަކުން އެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަުށ0.5ްމިއީ، ޖީ.ޑީ.ީޕގެ %

ފައިސާއިން. މީގެތެޭރގައި ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަުށް ވިއްކާ ސްޫކާކއި ބޮންޑު ވެސް ހިމެނޭ. އަދި އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް 

އެއްފަދައިްނ، ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަުށް ޓަކައި ޓްރެޜަރީ ިބލު ވިއްކުން ބަޖެޓުކޮުށްފަިއވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެތެޭރގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުެގ  2017ުށަހަޅާ ިމ ދަރަނި ކުޑަކުރުމަުށް ރޭވިފަިއވޭ. އަުޅގަނޑު މި ހުދަރަނި އަނބުރާ ދައްކައި، 

. 1.7ން ރުފިޔާ. މިއީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން %ބިލިޔަ 1.1ރީ ބެލެންސަކީ އަރަނި ބަޖެޓެއްކަން ފާހަގަކުރަން. އެއީ ޕްރައިމަ

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަުށް ރޭވިފައިވޭ. އެކަމަުށް ޓަކަިއ  ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ނިޒާމަުށް އަންނަ އަހަރު

ޤްވާމީ މާލީ އަކުރު މުއްދަުތގެ ދަރަނި ދިގު މުއްދަތަުށް ބަދަލުކުރުން. އަދި ބައިނަލް ،އެކަުށަެއޅިފަިއވާ ދަރަނީގެ ސިާޔސަތަކީ

ރު ޝާިއޢުކުރި ދިވެހިރާއްޖޭ ކްރެޑިްޓ ބާޒާރު މެދުވެރިކޮުށް ތަަރއްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ފައިސާ ހޯދުން. މި ގޮތުން މި އަހަ

ްޤވާމީ މާލީ ބާޒާރުތައް ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އަރޭޓިންގެ އެއް ބޭނުމަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރު ތަރައްޤީކުރުމާއި ބައިނަލް

ކުރެވޭނެ. ތަޢާރަފު ރޫމަންޓުތައްލް އިންސްޓްއިނޭންޝައިތުރުން ޔޫެއްސ ޑޮލަރުގެ ބޮންޑާއި މިފަދަ އިުތރު ފަމީގެނުކުތުން. 

ދަރަނީގެ ިޚދުމަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުަށް  ،ކުރެވިޖުލަތުގެ ދަރަިނ މެނޭތަކުގެ ތެރެއިން ދައުމި އިޞްލާޙީ ބަދަލު

ުއއްމީދުތަކަީކ  އެކު ަރއްޔިތުްނނަުށް ހުރި އާ ބަޖެޓާ އްގެ ގޮތުން ދެން އޮތީ މި އާމަގުފަހިވެގެންދާނެ. އެންމެ ފަހު ސުވާލެ 

 ެގ ނަމުގައި ފިސްކަލް ިރާޒވެއްސަަވރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑު ރިކަާމއި ފަހަުށް ރައްާކކުރުމަުށްކޮބައިތޯ. އާދެ، ފުދުންތެ

ތަކަުށް ިއތުބާރުލިބޭނެ. އަދި އަންނަން ތްއިމުކުރުމަުށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފައިސާ ދޫކުރާ ފަރާޤާ

ކުޑަވާނެ. މި ގޮތުން މަިއގަނޑު ގޮެތއްަގއި މި ފަންޑަުްށ  އްތައޮތް ޖީލުތަކަުށް ދަރަނީގެ ަސބަބުން އަތުވެދާނެ ބުރަ

ބިިލއަން ރުފިާޔ  1.1ވަަނ އަހަރު މި ފަންޑަުށް  2017. މަންޓް ޗާޖުލޮޕްއެއަރޕޯްޓ ިޑވެޖަމާކުރެވޭނީ އަލަުށް ތަޢާރަފުުކރާ 

މި ބަޖެޓް  ،ެނވުނު ނަމަވެސް ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަުށް އިޞްލާޙީ ެއކި ބަދަލުތައް ގެ 2017ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެޭވ. 

ލަތުެގ މި ޮގތުން މި ބަޖެޓް ދައުވެގެންދާނީ ސަުރކާރުން ރައްިޔތުންނަުށް ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދައިދޭނެ ބަޖެޓަކަުށް. 

މަޝްރޫޢުތަކަުށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަުށް ސަރުކާރުން ގެންނަވަްނ  ،ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކޮުށް

އެުކ ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާީދ  މަގުފަހިކުރުމަުށް. ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރެގ ބަިއވެރިވުމާ  ލާބީ ބަދަުލތަކަުށްއިންޤިޅުވާ ބޭނުންފު

 މަސައްކަތަުށް ގުނަކުރުން. އަދި މި ބަޖެޓަކީ އިޤްތިޞާދީ 2ޖީ.ޑީ.ޕީްނ ބޮލަކަުށް ޖެހޭ ނިސްބަތް  ،ދުވެލި ހަލުވިކޮުށް

ކުދި  ،ތެރެއިން ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތުތައް އުފައްދައިދޭނެ ބަޖެޓެއް. މި ގޮތުން މަގުފަހިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ

ތަރައްީޤގެ މަްޝރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން ަވޒީފާެގ  ،ފަންތިއާއި މެދުފަންތީގެ ވިޔަާފރިތަކަުށް ސަރުކާރުން ފަުށާފަިއވާ ލޯނުތަކާއި

ވާނެ. އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަކީ މި ސަރުކާރުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަުތތައް ފަހި ުޒވާުނންނަުށް އާ ،ބާޒާރު އިތުރަުށް ފުޅާވެ

މުދާވެިރކުރެވޭނެ ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަުށްދާނެ.  ،ދޭނެ ކަމެއް. އެކަމަުށް ޓަކައި ރަްއޔިތުން ެގދޮރުވެރިކޮުށް ނުހަނު އިސްކަމެއް

މަގުފަހިކޮުށްދިނުމުަށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ފަރުވާ ާރއްޖެއިން ލިބޭނެ  ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންަވރު ރަނގަޅުކޮުށް
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ސައްކަތްކުެރވޭނެ. އަދި ަތޢުލީމީ ގޮތުން ކުރިއަރާފަިއާވ މުޖުތަމަޢެއް އުފެއްދުމަުށް ކުރިއަުްށގެންދާ ޕްރޮގުރާމުތައް މަ

ކުރިއަުށްދާނެ. މި ޕްރޮގުރާމުތަކުގެ ތެރެއިން މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަން މަތިކޮުށް، ރާއްޖޭެގ 

ތިޞާދުަގއި ޝާމިލުކުރެޭވނެ. ދައުލަތުން ދޭ ސަބްސިޑީ އަންނަ އަހަރު ވެސް ޭއގެ ޙަްއޤުވެރިންނަުށް އަމާޒުކުެރވޭނެ. އިޤް

މި ކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްަގއި ކުރެވޭނީ ދައުލަތުަގއި ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކަުށް އިސްކަންދީގެންކަން ވެްސ 

ތެރި ރައީސް، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ނިޒާމު އިޞްލާޙުކޮުށް، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތް

ވަނަ އަހަރު  2017ޒަމާނާ އެއްގޮތަުށް ބަދަލުކޮުށް، ތަރައްޤީކުރުމަކީ އަބަދުވެްސ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، 

ގެންނަން ވަނީ ހަމަޖައްާސފަ. މި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭަގިއ  ދައުލަތުގެ މާލީ ކަްނކަން ބަލަހައްޓާ ގޮތްތަކަުށް ބޮޑެތި ބަދަލުަތކެއް

ބަޖެޓު އެކުލަވައިލުން އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ ެއކި މުއައްސަސާަތކުގެ އާމްދަީނއާއި ޚަރަދުތަުކގެ ހިސާބުތައް 

ބޭނުންވާ ނަތީޖާތައް  ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ހަރުަދނާކުރުން ހިމެނޭ. މީގެ ބޭުނމަކީ އޮފީސްތަކުްނ ހާސިލުުކރަން

ހާސިލުކުރުމަުށް އިތުރަުށް ަމގުފަހިކޮުށްދިނުން. ރައްޔިތުްނނަުށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަރު ރަނަގޅުކުެރވޭނެ ގޮތް 

ތަނަވަސްކޮުށްދިނުން. އަދި ިމ ބަދަލާ އެކު މާލީ ކަންކަުމގައި އިތުރަުށް ޒިންމާދާރުވެަވަޑއިގަތުމަުށް ަދއުލަތުގެ ހުރިހާ 

މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު އިލްތިމާްސކުރަން. މީގެއިތުރުން ސަރުާކރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަުކެގ މުއައްސަސާަތކަުށް 

ކޯޕަރޭޓު ަގވަނަންސް، ުނވަތަ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަުށް އަންނަ އަހަރު ގިނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުެރވޭނެ. މިއީ ސަުރކާރު 

ތަރައްޤީގެ އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތައް ާކމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމުމަުށް  ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާ ހަވާުލުކރެވިގެން ކުިރއަުްށގެންދާ

މުހިއްމު ކަމެއް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ދައުލަތުގެ މުވައްޒަުފންގެ މެދުގައި މުސާރަިއގެ 

ފައިވާ ދައުލަުތގެ މުސާރައިެގ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތިޔަ ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްދެއްވާ

ސިޔާސަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަުށުން އެކުަލވައިލަންޖެހޭ ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން މިހާރު ވަނީ އެުކލަވައިެލވިފަ. މި ކޮމިޝަނުގެ 

އި މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގަިއ، އެކި ފަންނުތަކާއި ގިންތިތަކުގެ މެދުަގއިވާ މުސާރަިއގެ ތަފާތުތައް ކުަޑކުރުމާއި، ދެވޭ މުސާރައާ 

އިނާޔަތްތަަކކީ އޭަގއި މާނަހުރި، އަދި މުވައްޒަފުންގެ އުެފއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮުށްދޭ ވަސީލަަތކަުށް ހެދުން ހިމެނޭ. މިކަމުަށް 

ޓަކައި މުަވއްޒަފުްނގެ އުފެއްުދންތެރިކަން މިންކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ. ދައުލަތުން ދެވޭ ބޯނަހާއި 

އެލަވަންސްތައް ބިނާވެފައި އޮންނަންވާީނ ޚިދުމަތް އަދާކުރުމުގައި އެ މުވަްއޒަފަކަުށް ނެރެވޭ ހެޔޮ އެހެނިހެން އެފަދަ 

ވަނަ  2017ނަތީޖާއެއްގެ ަމއްޗަުށް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން. އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ހުުށަހެޅުނު 

ތީޖާތަކަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް މި ބަޖެޓަުށް ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަ

ރުހުން ދެއްވުން. އަދި އާމްދަނީއާއި ޚަރަުދގެ ިސޔާސަަތުށް ގެނެސްފަިއވާ އިޞްލާީޙ ބަދަލުތަކަުށް ފުރިހަމައަުށް 

ރުން. މި ބަޔާން ނިންމާލުމުގެ ތާއީދުކުރަްއަވއި، ދުޅަހެޔޮ އިްޤތިޞާދަކާ ދިމާއަުށް އަޅުގަނޑުެމން އެންމެން އެކީގައި ދަތުރުކު

ވަނަ އަހަރު ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ަތއްޔާުރކުރުުމގަިއ އަުޅގަނޑަުްށ އެހީ ެދއްިވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް ޝުކުރު  2017ކުރިން 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަުށް. އަދި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ هللا ދަންނަވަން. ޚާއްޞަކޮުށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު
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ންނަުށާއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތިޔަ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަުށް. އަދި އެހެންމެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގަިއ މެންބަރު

ތް މަސައްކަތް ފާހަގަކޮުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއުކ ވި ހީާވގި މުަވއްޒަފުންެގ މިންނެވަރަުށް ައވަދިނެތި މަސައްކަްތކުރެއް 

ކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަުށް އިތުރު އާރޯކަްނ ލިބުން. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަ

ހިންގުން މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އިތުރަުށް ހަރުދަނާވެ، ފަހިވުން. ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ އާ އުދަރެސްތަކަުށް ވާސިުލވުން. 

هللا ންވަރުކުރެްއވުްނ. މި މަސައްކަތުގައި މާތްޒުވާނުންނަުށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވި، ަރއްޔިތުންނަުށް ުއފާފަގަތިކަން މި

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وބަރަކާތްލައްވާުށި! މި ލޮެބވެތި ަވޠަން މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދަުށް ލަހައްޓަވާުށި! އާމީން. 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަުށް ޓަަކއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަ 2017

އެންޑް ޓްރެޜަީރއަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ުކރިއަުށްގެންދިއުުމގެ އިންތިޒާުމ 

ތް ފެުށިގެން ކުރިއަުށްދާެނ މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިއަދުން ފެުށިގެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަ

ކަމަުށް. ބަޖެޓުގެ ބަހުސް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް 

 ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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