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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަހަތް ވަނަ ދައުރުގެ ތިންރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ުދވަސް( )ބުދަ 2017 ބަރުނޮވެން 15

 

 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  28ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/3/7އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  މިއަދަކީ ،ގަންަނވާނެ ފަދަިއންއެނިގވަަޑއި .އެންގުން އަންގާރިާޔސަތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2018ން މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮތުގ96ެނޫނުއަސާީސެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ

 ބަޖެޓު ހުުށަހަޅާ ދުވަސް. 
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 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

  

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 .ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަންމަޖިލީހުގެ  ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ވަނަ އަހަރަުށް 2018ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 96ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަާސސީގެ  -5.1

ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުުށަހެޅުން. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭން

އަޙްމަދު މުނައްވަރަުށް ވަރަުށް ިއޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު މަރުޙަބާ ަދންނަވައި ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު 

ނޭންސް ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަުށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފ2018ިމި އަރުވަނީ 

 އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރަުށް. މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. ބޭނުްނފުޅުވާ ކަމަުށް ވަންޏާ...

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ައޙްމަދު މުނައްވަރު ވާހަކަދެްއެކވުން:

محمد ރު ދަންނަވަން. މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަުށް ޙަމްދާއި ޝުކު`. هللا 

އަުށް ަޞލަވާތާއި ސަލާމްެލއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. މި ދުޢާގައި އެ ަކލޭގެފާނުގެ އާލުއަޞްޙާބުްނ صلى هللا عليه وسلّم 

ހި ަރއްޔިތުން. ޝާމިލުކުރަން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން، ލޮބުވެތި ދިވެ

 ޔަން މިއަދު އަޅުގަނޑު ތިމަތީ ގެ ޙަޟުރަތުން ވާގި އެދިހުރެ ގާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ. هللالّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ބަޔާނުގައި އަުޅގަނުޑ  ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބަޔާން. މ2018ިލަނީ ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހަޅާއި

ހިމެނިފައިވާ މުހިންމު  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓާިއ އޭަގއ2018ިއި، ހާލަތަުށާދީ އަދި މާލީ ނީ ރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާއަލިއަުޅަވއިލާ

 ކުރުމުަށް ތްތަކާއި، ދައުލަތުގެ މާލީ ނިޒާމު ހަރުދަނާތަކާއި މަޝްރޫޢުތަަކުށް. އަދި ބަޖެޓުަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮޕްރޮގްރާމު

ީކ ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓ2018ައިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން.  އީްސ،ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަުށް. އިއްޒަތްތެރި ރަ

ޮބޑެތި ޙައްލުތަެކއް ގެނައުމަުށް ، ގުިޅފައިވާ ބަޖެެޓއް. މިީއ ރަްއޔިުތން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް  ރައްޔިތުންެގ ުއއްމީދުތަކާ

މަޝްރޫޢުތައް ނިންމައި ނަތީޖާ  މި ،ދީ ތުކަންމިއްޔައްއަޅާފަިއވާ ބަޖެޓެއް. އަދި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް އަހަބާރު

ތެރޭަގއި  ގެއަހަރު 4ކުރުމަުށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތަުށް ކަނަޑއަޅުްއވާފަިއވާ ަބޖެޓެއް. ހަމަ މި މޭރުމުން ވޭތުވެދިޔަ ހާސިލު

. މިކަމަުށް ޓަކައި އް ަރއްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދީފަތަކެމުމެދުވެރިކޮުށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކާއި ޕްރޮގްރާ ވަނީ ބަޖެޓު ސަރުކާރުން

 62ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި  ންނަުށް ދެވޭ ާއއްމު ޚިދުމަތަުށްރައްޔިތު އަހަރު ދައުލަތް ހިންގުމާއި 4ވޭތުވެިދޔަ 

މްރާނީ ތަރައްޤީއަުށް ހޭދަކޮުށްފަިއވާނެ. ން މިހާތަނަުށް ނުކުރާ މިންވަރަުށް ޢުއިތުރުރުފިޔާ ޚަރަދުކޮުށްފައިވާނެ. މީގެބިލިއަން 

ބިލިައން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮުށްފަިއވާނެ.  32ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  ޢުތައް ހިމަނައިގެން ކެޕިޓަލްތަރައްީޤގެ މަޝްރޫ  ،މިގޮތުން
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އަސާސީ ޚިދުމަތަުށާއި، ރަްއޔިތުންގެ ދިރިއުޅުުމގެ މިންވަރު މަތިކުރުމަުށާއި، އިޖުތިމާޢީ  ،އާއި ޤައުމުގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ

 އްޖޭގެ ޤައުމީ އުެފއްދުންތެރިކަމުންފަިއވާނެ. މިގޮތުން ރާ ތްކޮުށް ނަތީޖާ ހާސިލުުކރެވިދިނުމަުށް މަސައްކަރައްކާތެރިކަން ހޯދައި

ވަނަ އަހަުރ 2018. އަދި އަމާޒަކީ ތަން އިތުރުކުެރވިފަ ބޮޑު ވަނީ ވަރަުށް ތެޭރގައި ގެއަހަރު 4ބޮލަކަުށް ޖެހޭ ނިސްބަތް މި 

އެރުވުން.  ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރަުށް ދިހަުށް ޖެހޭ ނިސްބަތް ނިމޭއިރު އެންމެ މަދުވެގެން ަޤއުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުން ބޮަލކަ

ދީ ޓު ސިޔާސަތު ބިނާވެފައިވަނީ އިޤްތިޞާކަލް ޕޮލިސީ ނުވަތަ ބަޖެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. ފިސް

ދީ ޞާތިރާއްޖޭގެ އިޤް މި ދަންނަވައިލަނީ އަޅުގަނޑު ދެން ،ގޮތުން ޤައުމު ކުރިއަރަމުންދާ ގޮތެްއގެ މައްޗަުށް. ެއގޮތުން

 2017. މި ހިނގާ ލުތަކުގެ މެދުރާސްތާ އަންދާޒާއަދި މާލީ މިންގަނޑުތަކަުށް އަިއސްފައިވާ ބަދަލުތަާކއި އަންނަމުންދާ ބަދަ

ވަަނ  2016އަުށް ކުރިއަރާނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވޭ. މި އަދަދަކީ  6.9%ދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ، ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު

ކަމުގެ ނިޝާނެްއ. މި ވުމާއެކު މިއީ ރާއްޭޖގެ ިއޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހަލުއިވަމުން އަންނަ ރެ މަތީ އަދަެދއް ަކމަުށްވު އަހަރަުށް

 ،ާރއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތަުށް މިއަހަރު ލިބެމުން އަންނަ ދިރުން. މިގޮތުން ،މަިއގަނުޑ ސަަބބަކީ ގެހެޔޮ ބަދަލު

ފަތުރުވެރިްނ ހޭދަކުރާ ރޭގެ އަދަދާއި،  ޖޭަގއިއެކު ރާއްތުރުުވމާގެ އަދަދު އިރާއްޖެއަުށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ތުންވިލާ

ވެްސ  ކުރިއެރުމަކީ ދާކުރުމުގެ ދާއިާރއަުށް ލިބެމުން. އަދި ހަމައެާއިއއެުކ އިމާރާތްހޭދަކުރާ މިންވަރު ވެސް އިުތރުވެފަިއވޭ

އެކު މި ނީ ތަރައްޤީއަުށް ކުރަމުންދާ ހޭދަޔާރާމްއިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހަލުއިެވެގންދިއުމުގެ އެއް ސަބަބު. ަސރުކާރުން ޢު

ވަަނ 2018އެކު ަރުށް ކުރިއަރަމުންދާ އެއް ދާއިރާ. އަދި ހަމައެއާ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ވެސް އެންމެ ބާ 4ދާއިރާއަކީ މި ހިނގާ 

ދީ ަވުގތު ފެންނަންހުރި އިޤްތިޞާ މި ،ގައި ހުންނާނެ ކަަމުށް ލަފާކުރެވޭއިރު  6%ދީ ދުވެިލ ޞާތިއަހަރުގެ އިޤް

ޑުަގއި ހިފެހެއްޓޭނެ މިންގަނ ލި ާގތްގަނޑަކަުށް މެދުރާސްތާަގއި،ދީ ދުވެާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ، މިންގަނޑުތަކަުށް ބަލާއިރު

، ދީ ދުެވއްާޔއިދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާ، ދާ އެއް ހެްއކަކީ މިސްާރބަުށް ކަމަުށް ލަފާކުރެވޭ. ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު

މިގޮތުްނ، ދީ ދުވެިލ ހަލުއިވެފައިވުން. ވެްސ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުެވއްޔަުށް ވުރެ ތަކުގެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމު

ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ  2017ގޮތުގައި މި ހިނގާ  ން ލަފާކުރާ)އައި.އެމް.އެފް( އި އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު

ލި ހުރީ މިއަުށްވުރެ ދީ ދުވެއިޤްިތޞާ ރަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެަގއި. ކުިރއަ 3.6%ންނާނީ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން ހު

އަުްށ  3.6%ދު ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭެގ އިޤްތިޞ2018ާވަީނ  ންލަފާކޮުށްފައިގައި. ައއި.އެމް.އެފު 4.6ރަނގަޅުކޮުށް %

 ،ުށް ބަލާއިރު އްޭޖގެ އިންފްލޭޝަްނ ނުވަތަ ލާބަޔަހަލުއިވާނެ ކަމަުށް. މިީއ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ލިބޭ އުފާވެރި ަޚބަރެއް. ރާ

ވަނަ އަހަރު ެއވްރެޖުކޮުށް 2018. އަދި ގައި 3.4%ކޮުްށ ހުރީ ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖ2017ުޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ރާއް

ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިުރ ދައުލަތުެގ ރަސްމީ ރިާޒްވ 2017ަގއި.  3.1%ހުންނާނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވެނީ  އިންފްލޭޝަން ރޭޓު

ވަނަ އަހަުރ 2018މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު. މި އަދަދު ތޭކަ ފަސް ސަހުންނާނެ ކަމުަށް ބެލެވެނީ ގާތްގަނޑަކަުށް 

ފިސްކަލް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަުށް އިތުރުވާނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވޭ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ހަ ސަތޭކަގާތްގަނޑަކަުށް 

ބިލިއަން ރުފިާޔ  25.3ބިިލއަން ރުފިޔާ. އަދި  18.6ދައުލަތަުށް ލިބިފައިވަނީ އަހަރު ވަނަ 2016 ،ހިސާބުތަކަުށް ބަލާއިރު
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. ިމއީ ޖީ.ޑީ.ީޕެގ ބިލިއަން ރުިފޔާއިން ޑެފިސިޓުވެފަ 6.7ވަނީ  ބަޖެޓު ގެ ވަނަ އަހަރ2016ު ،ކަމުންޚަރަދުކުރެވިފަިއވޭ. އެހެން

ބިލިއަން ރުފިޔާ  22.2 ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާއެކުވަނަ އަހަރު ފާސްުކރެވުނު  2017މި ހިނގާ . 10.4%ނިސްބަތުން 

އާއި ދަރަނި އަދާކުރުމުެގ މެންޓް ފަންޑަުށް ޖަމާކުރާ ފައިސާރިްނގ ިޑވެލޮޕް ކަމަުށް ލަފާކުެރވޭ. އަދި ސޮވެ ނެކުރެވޭޚަރަދު

ުނވާ މިންވަރަުށް ޚަރަދުކުރެވިފައިބިލިއަނަުްށ އަރާނެ. ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި ދަރަނި އަދާކުރުމަުށް  27ލަ ބަޖެޓުގެ ޖުމު

އަހަރު ނިމޭއިރު  ލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮުށްފައިވޭ. މިބި 4.3ދަރަނި އަދާކުރުމަުށް  ،ރު ހޭދަކުރެވިފައިވޭ. ިމގޮތުންއަހަ މި

 1.4ޑެފިސިޓް  ބަޖެޓު، ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންަކމުން 20.8ބަޖެޓަުށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވެނީ 

މަުްށ ކުރުއަހަރު ޚަރަދު ކުޑަ ެއކު މި. ވުމ2ާ%.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ބިލިއަން ރުފިޔާއަުށް އަރާނެ ަކމަުށް ބެލެވޭ. މިއީ ޖީ

އަހަރު ނިމޭއިރު  ެއހެންމެ މިވަނީ ުކޑަކުެރވިފަ. ހަމަ ޑެފިސިްޓ މި އެޅި ފިަޔވަޅުަތކުގެ ނަތީާޖއާެއކު ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު

. ދައުލަުތގެ 61މިއީ ޖީ.ޑީ.ީޕގެ ިނސްބަތުން % ބިިލއަން ރުފިޔާަގއި. 43ދައުލަތުގެ ދަރަނި ހުންނާނެ ަކމަުށް ލަފާކުރެވެނީ 

ދަރަނި އިތުރުވެފަިއވަނީ ދައުަލތުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢޫތަކަުށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަުށް. މިގޮތުން، މި 

ބިިލއަން ރުފިާޔއަުށް އިތުވެަފއިާވއިރު، މި ުމއްދަތުަގއި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް  15އަހަރުގެ ތެޭރަގއި ަދރަނި  4ހިނގާ 

ފިާޔ ހޭދަކޮުްށފައިވޭ. ދަރަނި ަނަގއިގެން ަޚރަދުކޮުށްފައިާވ މަޝްރޫޢުތަކަީކ ރާއްޖޭެގ އުަފއްދުންތެރިކަން ބިލިއަން ރު 18

މައްޗަުށްޖައްަސއި، ދައުލަުތގެ ާއމްދަނީ އިތުރުކޮުށް، ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން މައްޗަުށް ަޖއްސާނެ މަޝްރޫޢުތަކެއްކަްނ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލި އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކަުށް ، ވެސް ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރިޢާޔަތްކޮުށް ބަޖެޓް އެކުަލވައިެލވިފަިއވަނީ އިޤްތިޞާދީ ފުރުަޞތުތައް ލިބޭ، ަވޒީފާ އުަފއްދަިއދޭ، އިޤްތިޞާދީ ކުިރއެރުން 

ތިޞާދީ އުފެއްދުންތެރިކަުމގެ ކުރިބޯުށްޓަުށް ވާސިލުކުރުމަުށް ދަމަހައްޓައިދޭ ބަޖެޓެްއގެ ގޮތުަގއި. އެހެންކަމުން، ރާއްޭޖގެ ިއޤް

ޓަކައި ދައުލަތުން ކުރަމުންދާ ހޭދަ؛ ވަކިން ޚާއްަޞކޮުށް ތަރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ކުރުމުންދާ ހޭދަ މަޑުޖައްސައިލެވޭކަުެށއް 

ރާސްތުކުރުމާއި އިންސާނީ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގެ ލަނޑުދަނޑިައކީ، ަޤއުމު އާ 2018ނެތް. ކަން މިހެން ހުރުމާއެކު 

ވަސީލަތްތައް ތަރައްީޤކުރުމާއެުކ، ޢުމުރާނީ ތަރައްޤީއަުށް ކުރާ ހޭދަ މަޑުޖައްސައިނުލައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގިނަގުނަ 

މަޝްރޫޢުތައް ނިންމުން. މީގެއިތުރުން ދައުލަތް ވަރުގަަދުކރުމާއި، އިޤްތިޞާދީ މަންފާ ލިބޭ އާ މަޝްރޫޢުތަާކއި، 

ކަން ކުިރއަުށް ޖެއްސޭނެ ޕްރޮގްރާމުތައް ފެުށުން. އަދި ރައްޔިތުްނގެ ާއއްމު ާހލަތު ރަނގަޅުކޮުށް، ކޮންމެ އުފެއްދުންތެރި

ގެައކަުށް، ކޮންމެ ުކއްޖަކަުށް، އަދި ކޮންމެ އިސް ރަުްށވެްއސަުށް އިޤްތިޞާދީ މަންފާެއްއ ބެހިގެންދިއުން. އިްއޒަތްތެރި 

ގެ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމުލައަކީ ހަތާީވސް ބިލިއަން ނުވަ ސަތޭަކ ވަނަ އަހަރު 2018ރައީސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

ފަސްދޮޅަސް ހަ މިލިއަން ތިން ލައްކަ ތިން ހާސް ނުވަ ސަޭތކަ ފަސްދޮޅަސް އަުށް ރުފިޔާ. ީމގެތެރެއިން ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

ލަުތެގ ދަރަނި އަދާކުރުމަުށް ަދއްާކ ދައު، ތެރޭގަިއ ހިމެނެނީއި ޚަރަުދގެ ފަަރގުެގ ބިިލއަން ރުފިޔާ. ބަޖެޓާ 24.9ބެލެވެނީ 

ލަތަުށް އެހީގެ ގޮތުަގއި ަދއުވަނަ އަހަރު އާމްދަނީއާއި ހިލޭ 2018ލޮްޕމަންޓަުށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ. ވެރިން ިޑވެސޮ  ،ފައިސާާއއި

ބިލިއަްނ  2.5ވާނީ ގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓުވަނަ އަހަރ2018ު ،ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންކަމުން 22.4ކަމަުށް ލަފާކުރެވެނީ  ލިބޭނެ
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ާޚްއޞަކުރެވިަފއިވަނީ ރިކަރެންޓް  56% ބަޖެޓު ވަަނ އަހަރުގެ 2018. 3.2ރުފިޔާއިން. މިއީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ިނސްބަތުން %

ކުރާނީ ހޭދަ 23% .ޚަރަދުކުރާނީ މުސާރައާއި ޕެންޝަނަުށް 56ތެރެއިން %މީގެބިލިއަްނ ރުފިޔާ.  16.1ޚަރަދަުށް. މިއީ 

 9ރިކަރެންޓް ޚަރަުދގެ % ޚަރަަދުށްބޭނުންވާ ެއކި ކަންަތްއތަކަުށް. ލޯނު ޚިދުމަތުގެ  އްމު ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮުށްިދނުމަުށްއާ

 43ގެ %ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ2018ުވޭނެ. ހޭދަކުރެ 12ހޭދަކުރެވޭނެ. އަދި ސަުރކާރުން ދޭ އެހީއާއި ސަބްސިީޑއަުށް %

ސެކްޓަރ  ދަކުރާނީ ޕަބްލިކުހޭ  59% ބިިލއަން ުރފިޔާ. މީގެތެރެއިން  11.9ހޭދަކުރާނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަަކުށް. މިއީ 

 މެންބަރުން.އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރގްރާމަުްށ ނުވަތަ ތަރައްީޤގެ މަޝްޫރޢުތަކަުށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ިއއްޒަތްތެރި 

ްއ. ރަދުކުރާނެ އަހަރެފަދަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ފަުށައި ޚަ އުްއމީދުކުރާ ތުންލަތުގެ ބަޖެޓުން ރައްޔިވަނަ އަހަރަކީ ވެސް ދައު 2018

ފުެށޭނެ. ދަރުމަވަންތަ  ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅުން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ނިންމައި ޚިދުމަތްދޭންهللاއަންނަ އަހަރު  ،ގޮތުންމި

ޚިދުމަތަުްށ ބޭނުންވާ ޚަރަދުެގ ގޮުތގައި  ،ތަނަުށް ބޭނުންވާ މެޝިނަީރއާއި ަތކެތި ގަނެ އެ  ،ހޮސްޕިޓަލް ބިނާކުރުމަުށާއި

ގަިއ ހިމެނިފައިވާނެ. ހަމައެއާެއކު ރަްއޔިތުންނަުށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަުށް ބަޖެޓު މިލިއަން ރުފިޔާ  1818ޖުމުލަ 

ކުއްިލ  ،ހުރި އެކިއެިކ ހޮސްޕިޓަލުތަކަުށާއި ޞިއްޙީ މަރުަކޒުތަކަުށް ބޭނުްނވާ ތަކެތި ހޯދުމަުށާއި ސަރުކާރުން ބިނާކޮުށްފައި 

އިމުކުރުމަުށް ވެސް މި ބަޖެޓުން ވަރަުށް ބޮުޑ ތް ޤާޚިދުމަލިބެން ނެތް ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެ  މަތްތައްފަރުވާގެ ޚިދު

ލާބީ ހަރަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަުށް އިންގިއަންނަ އަ ރުން.އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭނެ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަ

 މުޤައްރަރު އާ، އިރޫޢާކުރުމުގެ ަމޝްބަދަލެއް ގެންނާނެ އަހަރެއް. އެއީ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކެއް ޑިޖިޓަލަިއޒް

މިިލއަން ރުފިޔާ ކަނަޑއެޅިފަިއވާނެ. ްސކޫލް  154ގައި މި ކަންކަމަުށް ބަޖެޓުކުރުމުގެ މަަސއްކަތްކޮުށް ނިންމައިގެން. ތަންފީޛު

ކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް  ޓަކައި ޓެކްނޮލޮޖީެގ ބޭނުންޔަަވިއދިނުމަުށްކުދިންނަުށް ކި  އެކުޑިޖިޓަލައިޒޭޝަްނގެ މަޝްޫރޢާ

ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ  ،ދަބަސް ލުއި ޓެބްލެޓަކަުށް ބަދަލުކުރެވިތްމަގުފަހިކުރެވޭނެ. މިާއއެކު ދަިރވަރުން ގެންދަންޖެހޭ ބަރު ފޮ

ކުދިންގެ ފެންވަުރ  ކުލާހުގައި ،ހޯމްވޯކް ދިނުމާއި ،ދަރިވަރުންނަުށް އޭގެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެ. ކިޔަަވއިދިނުމާއި ސްކޫލް

ޗާޕްކުރުމަުްށ ފޮތްތައް ޓެްކސްޓް ހަމައެްއގަިއ ގެނެސްެދވޭނެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުގެ ަވއްޓަފާޅި ޒަމާނާ ެއއްބެލު

ލުއިކަމެއް  ޚަރަދަުށް ލަތުން މިހާރުން މިހާރުަށް ކުރާދައު މުސްތަޤުބަުލގައި ،ލަތުން ކުރާ ހޭދަ މެދުރާސްތާގައި ުކޑަކުެރވިދައު

އަދި ޒުވާން އާބާދީ ބޮޑު  ،ތައް ތަރައްޤީކުރުމަކީ ާރްއޖެ ފަދަ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ލަތްއިންސާނީ ވަސީ ގެނެސްދޭނެ. 

ގެ ބަޖެޓަކީ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ވަނަ އަަހރު 2018ކަން ހާސިލުކުުރމަުށް ޓަކައި މިުށް އެންމެ މުހިއްމު ަކންތައްތައް. ކަޤައުމަ

. އެހެންކަމުން، އަްނނަ އަހަރު މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް އެތައް ގުަނެއއް ބޮޑުކުރުމަުށް ރޭވިފަިއވާ ބަޖެޓެއް

މިިލައން ރުފިޔާ ކަނަޑއެޅިަފއިވާނެ. ވުމާެއކު، އަންނަ އަހަރު ިގނަ އަދަދެްއގެ ކުދީންނަުށް މަތީ  2010ފުރުޞަތުތަކަުށް 

ކީ ސަރުކާރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަުށް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކުރެވޭނެ. ރަްއޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަ

ނުހަނު އަހައްމިޔަތުކަމެްއ ޭދ ކަމެއް. ެއގޮތުން، ަރއްޔިުތންނަުށް ދެވޭ ކަރަންާޓއި ާކުޑގެ ސަބްިސޑީާއއި އެހެނިހެން 

މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަުށް ހިމެނިފައިވާނެ.  276ވަނަ އަހަރު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަުށްޓަަކއި ބަޖެޓުގައި  2018އެހީތަކަުށް 
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ދައުލަތް ހިްނގުމުގެ އިންޖީނަީކ އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު މަސަްއކަތްކުރާ ސިވިްލ ސާވަންޓުން ކަމަުށް ވާީތ، ހަމައެއާެއކު 

ސިވިލް ސާވަންޓުްނގެ މުސާަރއަުށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނައުަމކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ަސރުކާރުން ދެކޭ. އެހެންކަމުން، 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ. އަދި  234ްނގެ މުާސރަ ބޮޑުކުރުމަުށް ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގިއ ސިވިލް ސާވަންޓ2018ު

ފްލެޓު ޚާއްޞަކުރެިވފައި ވަނީ ވެސް ސިވިްލ  1000މީގެއިތުރުން ގެދޮުރވެރިކުރުުމގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން 

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ، ސާވަންޓުންނަުށް. އަދި ހަމައެާއއެކު އަންނަ އަހަރު ޗައިނާ ޯމލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްިރޖު ހުޅުވި

ގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިގެންދާނެ. މީގެ ސަބަބުން މާލެއާިއ هللاއަޅާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބްރިޖުގެ ފަސޭހަކަން 

ހުޅުމާލެ ގުޅާލެވި، ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ިވޔަފާރިއާއި އިޖުތިމާޢީ އެތައް ފުުރޞަތުތަކެއް ފަހިެވގެންދާނެ. މި 

މިހާރު ކުރިއަުށްދާ   ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ޖާގަ ކަނަޑެއޅިފައިވާނެ. ބްރިޖުގެ އިތުރުން  2018ސް ކަންކަމަުށް ވެ

ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ވެލާނާ އިންަޓނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރަްއގީޮކުށް އާ ރަންޭވގެ މަސައްކަްތ 

ެގ ސަަބބުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓގެ ާޖގަ މިހާރުަށް ނިމި، ޓާމިނަލްގެ މަަސއްކަތްަތއް ކުެރވެމުންދާނެ. މީ

ވުރެ ތަނަވަްސވެ، ެއއަރޕޯޓަުްށ ޖައްސާ ފްލައިޓުތަކުގެ އަދަުދ އިތުރުވެ، ފަތުރުވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތް އިތުރަުށް ފުޅާވެ، 

ުޒވާނުންގެ ުއއްމީދު އެ ތަނަާކ ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަުށް އާރޯކަެމއް ލިބި، ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވާނެ. މީެގއިތުރުން

އް. މިދެންނެވި ބިަޔ ހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ބިޔަ ަމޝްރޫޢެކީ ެވސް ފާސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަގުޅިފަިއވާ ހުޅުމާލޭ ޔޫތު 

ކުދިކުިދ ލާމެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކެއް. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ގުޅި  ރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަޞަްއވުރާމަޝްރޫޢުތަކަކީ ސަ

އި އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަުށް ޔާގެ ބަދަލުަގއި އިޤްތިޞާދީ މަންފާރައްތަކެްއަގއި އެކަހެރިކޮުށް ދިިރއުޅުމު

ފަދަ ކުރިމަގެއް ނެ ން ެގންދެވިދާމުކުރަދިރިއުޅުުމެގ ފެންވަރު ތަރައްޤީ ،ލިބޭނެ ބަދަލެއް އައުން މުހިްނމު. އެހެންކަމުން

ިއ ތަހުޒީބާިއ ދިރިއުެޅޭވނެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮުށްދޭންޖެހޭ. މިގޮތަުށް ހަމަޖެހުމުން ބޯހިޔާވަހިކަމާ އޮތް ހުޅުމާލޭަގއި

ވަނަ 2018 ،ގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަުށް ބަލާއިރުރާނީ ތަރައްޤީމްޢުގެންދާނެ. ތަކަުށް ރާއްޖެ އުފުލިހަރުފަ ތަމައްދުނުގެ އާ

ދަުށުން ރައްޔިތުންެގ  ންމެ ބޮޑު އިްސކަމެއް ދީފަިއވާނީ ހިޔާވަހިކަުމގެ މަްޝރޫޢުގެއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި އެ

 580 ގެންދިޔުަމުށް ޓަކައި ބަޖެޓުަގއިޅުތަުކގައި ިމ މަޝްރޫޢު ކުރިއަުށްރާއްޖޭގެ ކަްނކޮ ،މަުށް. މިގޮތުން ވުކުރުގެދޮރުވެރި 

މު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާ ،ތައް ތަރައްީޤކުރުމާއިއިތުރުން ޑޮމެސްޓިކް ެއއަރޕޯޓުވާނެ. މީގެމިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައި

އަރޕޯޓު ސަރަހައްދެްއގައި އެ 4ވާނެ. މިގޮތުން ހެދުމަުށް ވެސް އިްސަކމެއް ދީފައިމަގު  ،ބިން ހިްއކުމާއި  ،އިމުކުރުމާއިޤާ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  ެއއަރޕޯޓުގެ މަަސއްކަތް ކުެރޭވނެ. އަދި މިހާރު ޑިޒައިން ިނންމާފައިވާ ،އެކުހެދުމަުށް ބިން ހިއްކުމާ

ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުތަްއ  ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޭދަުކރެވޭނެ. މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބިން ބިލިައނަުށް 1.1ކަުށް މަޝްރޫޢަ 57

ަރުށެއްަގއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ  18ވާނެ. ުށް ބަޖެޓުގަިއ ބަޖެޓުކުރެވިފައި ފަޅު ހިްއކުމަ 20ޝަލް ބޭނުމަުށް ކޮމާ އި،ނިންމަ

ކަުށް މަޝްރޫޢަ 63ހެދުމުގެ ފިޔާ ހޭދަކުރެވޭނެ. އަދި ބަނދަރުމިލިއަން ރު 209މަޝްރޫޢުތައް ނިންމާލުމަުށް މަގު ހެދުމުގެ 

މިލިއަން ރުފިާޔ  189ކަުށް މަޝްރޫޢަ 27ުކނި ނައްތާލުމުގެ  ވާނެ. މީެގއިތުރުންމިލިއަން ރުިފޔާ ކަނަޑއެޅިފައި  550
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ބިލިއަން ރުފިާޔ  7.1މްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ޢު ންގެ ބަޖެޓުވަނަ އަހަރު 2018 ،ވާނެ. އެހެންކަމުންހަމަޖެހިފައި

ފައިސާ ހޯދުމުގެ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚަރަދުތަކަުށް .ރައީސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ކަނޑައަޅާަފއި 

އެކު ދައުލަތުގެ އާމުދަނީ ވާ ކުރިެއރުމާފައިލަތަކީ ދައުލަތަުށް ލިބޭ އާމުދަނީ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަުށް ލިބިސީއެންމެ ބޮޑު ވަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމުަށް  22.4ަވނަ އަހަރު ދައުލަތަުށް  2018އަންނަނީ އަހަރުން އަހަރަުށް އިތުރުވަމުން. މިގޮތުން 

ތުރު އަދަެދއް. އި 8%ވުރެ  ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެ ަކމަުށް ލަފާކުރެވޭ އާމުދަނީއަުށް 2017ހިނގާ  ލަފާކުރެވޭ. މިއީ މި

ެޓކްސް ނޫން  ،ބިލިއަްނ ރުފިޔާއާއި 16.3ޓެކުހުެގ ގޮތުަގއި ލިބޭ  ،މައިގަނޑު ބައިތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ ގެއާމުދަނީ

އަން ރުފިޔާ. މިލި 858އަދި އެހެނިހެން ފަންޑުތަކާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތގައި ލިބޭ  ،ބިލިއަން ރުފިޔާއާއި  5.2ގޮތުަގއި ލިބޭ 

ފަހުން  ދާދި ،ޓެކްްސ ބޭސް ފުޅާކޮުށް ރައްކާތެރިުކރުން. މިގޮތުން ،އަންނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާުމދަނީގެ ސިޔާސަތަކީ 

ޓެކުުހގެ ގާނޫނުތަކަުްށ  އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރުމުަށް ޓަކައި ގައި ރާއްޭޖގެ ޓެކުހުގެ ނިާޒމުހުުށަހެޅުނު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު

 ،ވާނެ. މީގެ ސަބަބުން ެޓކުހުެގ އާމުދަނީ މެދުރާސްތާގައި އިުތރުވެގެންދާނެ. އެހެންކަމުންހުުށަހެޅިފައި ގެަނއުމަުށްއިޞްލާޙު

ޓެކުހުގެ ިނޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހަޅާފައިވާ އިްޞލާޙުތައް މި ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްދެއްވާނެ ކަމަުްށ 

ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު ފޫބެއްދުމަުށް ޓަކައި ބަޖެޓަުށް ފައިާސ  .ރައީސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންތްތެރި އިްއޒައުއްމީދުކުރަން. 

. ވޭުތވެދިޔަ ތާނަގއި ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރުމަުށް ޓަކައި ޓްރެޜަރީ ބިލާއި ބޮންޑު ފަދަ ވެސް ވަނީ ޭރވިފަ ހޯދާނެ ގޮތްތައް

ކޮޅުގަިއ އަހަރު ކުރީ މި ،ިއގެްނ ފައިސާ ހޯދިފައިވޭ. މިގޮތުންއެިކއެކި ފައިނޭންޝަލް އިްނސްޓުރޫމަންޓުތައް ވިްއކަ

ވާނެ. އެކު ިވއްކާަފއިރިންގ ބޮންޑު ކާމިޔާބުކަމާވެރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮ ،ރާއްޖެއިން ބައިނަލްއަްޤވާމީ މާކެޓަުށް ނިކުމެ

 އަންނަ އަހަރު ،ާވނެ. އެގޮތުންވިފައި ޓަކައި ެވސް އެކި ގޮތްތައް ރޭ ރު ބަޖެޓު ެޑފިސިޓު ފޫބެއްދުމަުށްވަނަ އަހަ 2018

 ،ވެސް ބައިނަލްއަްޤވާމީ ބޮންޑާިއ އަދި ސުކޫކު މާކެޓުަގއި ރާްއޖެ ހަރަކާތްތެރިވުމަުށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. ސަބަބަކީ 

ެގއްލިދާނެ ނިެއކު މާކެޓުަގއި ފެއިމުކުރުން. ވުމާޤާވަނީ ދިގު މުއްދަތަަކުށް ގުޅުން ބޮންޑު މާކެޓުަގއި އިްނވެސްޓަުރން ބޭނުން

ންނާނެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މަންުޓތަކަުށް އިންވެސްުޓކުރުމުެގ ޝައުޤުވެރިކަެމއް ނުހުއުމެްއގެ އިންސްޓުރޫޤަ

މަންޓުތަކަުށް މިހާރު އި ެވސް ރާއްޖޭގެ މާލީ އިންސްޓުރޫަބލުގަޤުމުސްތަ އި،ވެއް އުަފއްދަްޑ ކާމަންޓުތަކުގެ ޔީލް އިންސްޓްރޫ

މާލީ ބާޒާރުތަުކގެ ހާލަތަުށް  ވަނަ އަހަރު ަބއިނަލްއަްޤާވމ2018ީ ،ބޭ ތަރުހީބު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވޭ. ސަުރކާރުގެ އަމާަޒކީލި

ވިްއކުން.  ވާމީ މާކެޓަުށްުސކޫެކއް ބައިަނލްއަޤް އަދަދަކަުށް ދެމެދުގެ މިލިއަން ޑޮލަރާ ސަތޭކަ ާއއި ތިންދުއިަސއްތަ އި،ބަލަ

 ުށްވިފައިވަނީ ޑޮމެސްިޓކް މާކެޓަބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަުށް ރޭއިތުރުން ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރުމަުށް އިތުރަުށް އަދި މީގެ

 ރާއްޖެ  .ރި މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އިްއަޒތްތެ ވެރިކޮުށް.ބޮންޑު މެދު  ،ޯލނާއި ،ލާއި ބި ޓްރެޜަރީ ވިްއކާ

ވާމީ މާލީ ބާޒާުރގަިއ ަޤއުމެްއގެ ގޮުތަގއި ބަިއނަލްއަޤްވާނީ ާރއްޖޭގެ  ވާމީ މާެކޓަުށް ނުކުުތމުގެ ެއއް ނަތީޖާއަކަުށްބައިނަލްއަޤް

އަންނަ ކޮންމެ ތިޞާީދ މަޝްރަޙަުށް ޤްާތއަކީ ރާއްޭޖގެ ސިޔާސީ އަދި އިކުެއކު ވިސްނަންވީ ނުދިއުން. ހަމަެއއާގެންނިގު

ރިންގ ބޮންޑަުްށ ލިސްޓުކޮުްށފައިވާ ޮސވެސިްނގަޕޫރުގެ ސްޮޓކް އެކްްސޗޭންޖުަގއި  ،ރޭިޓންގއަުާށއިލޮޅުމެއް ރާއްޖޭގެ ކްެރޑިޓް 
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ޔިތެްއެގ ންމެ ރައްކޮ ވުމަކީ ދިވެހިބޭއް  ގޮތަުށް ރާއްޖެއަުށް ފަހިވާ ޔީްލޑްއަސަރުކުރާނެކަން. ރާއްޭޖގެ ރޭޓިންގާއއި ބޮންޑުގެ 

މެދު ވިސްނާ ހަމަ ކޮންމެ  ަރޙާސްޫނން. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަފަރުދީ ޒިންމާއެއް. މިއީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ޒިންާމއެއް 

ކީ ޤައުމީ މެހެއްޓުމަތިޞާދީ ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކޮުށް ދެިސޔާސީ ައދި އިޤް އިވާޖިބެއް. އެހެންކަމުން، ރާއްޖޭގަ  މީހެއްގެ ވެސް

ގެ މާލީ ދައުލަތު .ރައީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކަމަުށް އުއްމީދުކުރަން. ިއއްަޒތްތެރި  ކަމުަގއި ހައްދަވާނެ  ޒިންމާއެއް

ސިލުކުރުމަުށް ހާވާ އަމާޒުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ކުރަން ބޭނުންސިލުހާގޮތް ހަރުދަނާކުރުމަކީ ބަޖެޓުން އިވާ ފަނިޒާމު ރޭވި

ދެްއވުމަީކ  ންވެސް އެހީތެރިކަ އްމެއް. އެހެންކަމުން، މި މަސައްކަތުގައި ދަުއލަތުގެ ކޮންމެ މުއައްސަާސއެކަ މުންވަރަުށް މުހި

ން ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައިވާ ކަްނކަން ބަޖެޓުަގިއ ކުއްަސސާތައަވަރަުށް ބޮޑު އެދުމެއް. މު ކަމެއް. އަުޅަގނޑުގެ  އްމުރަުށް މުހިވަ

ޖެޓަުށް މި ވަނަ އަަހރަުށް މި ހުުށަހަޅާ ބަ 2018ްއުވން އެދެން. ދެމަސައްކަްތކޮުށް ހިަފހައްޓަންަގއި މިންވަރު ހިމެނިފައިވާ

ލަތުގެ ހުރިހާ އެކު ަދއުޑަުށް ޒިންމާދާުރކަމާއެކު މާީލ ކަންކަމުަގއި މިހާރަުށްވުެރ ވެސް ބޮ ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ 

ލި ކަންކަމުގެ ނަވައިދަންމި . އަުޅގަނުޑ މުއައްސަސާަތކުން ވެސް މަަސއްކަތްކޮުށްެދއްވުމަުށް ައޅުގަނުޑ އިލްތިމާސްކުރަން

އަހަރު  ަހރުދަނާކުރުމަުށް އަންނަ ންގުނިތަކުގެ ކޯޕަރޭޓް ަގަވރނަންސް ނުވަތަ ހިންފުުރކާރު ހިއްާސާވ ކުންސަ ،އިތުރުން

ރައްީޤގެ ގެންދާ ތަވާލުކުެރިވގެްނ ކުރިއަުށް ހަ ސަރުކާުރ ހިއްާސާވ ކުންފުނިތަކާގިނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުެރޭވނެ. މިއީ 

ރި މު ފިޔަވަޅެއް. އިްއޒަތްތެންގެންގޮސް ނިންމުމަުށް އެޅޭ ވަރަުށް މުހިކު ކުިރއަުށް ކި މަޝްރޫޢުތައް ކާިމާޔބުކަމާއެއެިކއެ

ުތގެ ބަޖެޓުން ލަވަނަ އަހަރުގެ ދައު 20118ޅުގަނޑު އެދެނީ ިމ ހުުށަހެޅުނު އަރައީސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު  2018ކަުށް ރިޢާޔަތްކުރުމަުށްފަހު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޖާތަން ބޭނުންވާ ނަތީލުކުރަސިހާ

ންެގ ރަްއޔިތު ،ބަދަލުތައް ބައްލަަވއި އާއި ޚަރަދުގެ ސިޔާސަތުަތަކުށް ގެނެވިފަިއވާ އިޞްލާޙީފާސްކޮުށްދެއްވުން. އަދި އާމްދަނީ

ޔަ އިއްޒަތްތެިރ މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކުރުމަުށް ތި . ޤައުމުގެންކުރެވޭ މަސައްކަތަުށް ރުހުން ދެއްވުމި  މަންފާއަުށް ޓަކައި

ދެްއވުން. މިހާތަނަުށް ވެސް ތި އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވެދެއްވި އެހީފުޅަުށް ުށްމަސައްކަތްކޮއެކު ވެސް ސަރުކާރާމެންބަރުން 

ކުރުުމގަިއ ތައްޔާރުޖެޓު ބަ ގެވަނަ އަހަރު 2018ލުމުގެ ކުރިން އަދާކުރަން. މި ބަޔާން ނިންމާ ފަުށްފަުށުން ޝުކުރު

މު ތަރައްީޤކުރުމަުްށ އުއަދި ޤަ ،ޓަަކއިލަފާފުޅަުށްދެއްވި އިރުޝާދާއި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމަ  އެކުތިރާމާުށް ނުހަނު އިޙްމަނިކުފާނަ ުށް އެއެ ކުަރއްވާ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅަުށް ތަޢުރީފްކޮޓަކައި 

 ޑް ޓްރެޜަރީާއއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ މި ނޭވާގައި ބަޖެޓު ަތއްޔާރުުކރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެން

ޮކުށްދެއްވި ހުރިހާ މަސަްއކަތްޕުަޅުށް އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް އެކު މެ ހީާވގިކަމާ ުށް އަދި އެހާމުވަްއޒަފުން ނުހަނު ބުރަކޮ

 މަުށް ކޮުށްދެްއވިަތކުން ބަޖެޓު ަތއްޔާރުކުެރްއވުކާުރގެ މުއައްސަސާސަރު ،އެފަދައިން ދަންނަވަން. ހަމަ ކުރު ޝު

ުށަހެޅި ބަޖެޓުގެ ޅުގަނޑު މި ހުއަ ވަނަ އަހަރު  2018ން. ވަުޝކުރު ދަްނނަ އެކުރިކަމާލާޞްތެމަސައްކަތްޕުޅު ފާަހގަކޮުށް އިޚް 

ގެންަދާވ ދެއްވަމުންރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިހާރުވެސް ލީހުން މި އިއްޒަްތތެލަމުން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިބަޔާން ނިންމާ

ކުރާ މަސައްކަތުަގއި ސަރުކާރުން މިދިވެހި ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމަުށް ފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަވަން.  އެއްބާރުެލއްވުމަުށް އަދި ެއއް
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ޔާސަތު ގެ މާލީ ސިދިެވހިރާއްޖޭ !ލެއް ދެއްވާުށިޤުބަފާގަތި މުސްތައްޔިތުންނަުށް އުފާލައްަވއި ލޮބުވެތި ރަ ބަރަކާތް

 !ަކންމަތީ އަބަދަުށް ލަހައްޓަވާުށިދިވެހިާރއްޖެ މިނިވަން !ްއވާުށިުށްދެހިކޮއެކު ކުިރއަުށް ގެްނދިއުމުގެ މަގުަތއް ފަހަރުދަނާކަމާ

  .الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوއާމީން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރަުށް 2018 ،ންމާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ 96ނޫނުއަސާސީގެ ޤާހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެ

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރު އިއްޒަތްތެރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މިނިސްޓަރ އޮފް  ލަފާކުރާ

ތްތެރި ެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އިއްޒަރިކަމާލާޞްތެަކއި ވަރަުށް އިޚްކަމަުށް ޓަ މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވި

ވަނަ ާމއްދާގެ )ުށ( ގައި ަދއުލަތުެގ  179ގެ ދުުށް ޓަކައި ދަންނަވައިލާނަން. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިމެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަ

ކޮުށް މެންބަރުންނަުށް ލިބޭނެ މެދުވެރި ތަފްސީލު މަޖިލީހުގެ ރައީސްުގޅޭ  ޓާހުަށް ހުުށަހަޅާ ޖަލްސާގައި ބަޖެބަޖެޓު މަޖިލީ

އެ ތަފްސީލުަތއް  ،އެކުެނކަމުަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއިވުމާ ހަމަަޖއްސަންވާނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މު މިނިސްޓަރ އޮފް ފި އިންތިޒާ

ފައިަގއި ެއ ތުގެ ސިންނާނެކަމުގައި ދަންނަވަން. އާެދ، މި ފޮހުހެއްޓިފައި ބެމޭޒުކޮޅުމަތީަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ޓު ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަްތ ގުޅިގެން ބަޖެ . ބަޖެޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުމާއްޓިފައި ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަންމަޢުލޫމާތު ބެހެ

ެލވޭ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ތިޞާދީ ކޮމިޓީ އެުކވެގެން އެކުަލވައިޤްޓަކައި މާިލއްޔަތު ކޮމިީޓއާއި އި ފައްޓަަވއިދެްއވުމަުށް

ން ބަޖެޓު ޤައްރިުރ ނިންމަވާ ގޮެތްއގެ މަތީފަހުަގއި ކޮމިީޓގެ މުްއވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޭއގެލުވުން މިއަދު ބާ ބައްދަ

ންނުަށް ގެންދަވާ ގޮތަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުބާްއވަުމން ޖަލްސާތައް ކޮމިޓީގެ

ގައި އި ޖޯޝްހާހަކީ އަޅުަގނޑުމެން ރޫހެޅޭ ދުވަޝުކުރު ދަންނަވަން. ބަޖެޓު ހުުށަ ގަނޑުޅުއަ ެއކު ލާޞްތެރިކަމާވަރަުށް އިޚް

 އެކު އަުޑއަހަންޖެހޭ ދުވަހެއްތްތެރިކަމާއި ިވސްނުންތެރިަކމާހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުން ވަރަުށް ޢިބްރަ ންރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ބަޖެޓު

މި ދިވެިހ  ،ރައްޔިތުންނަުށް ވެތި ލޮބުިދވެހި  ،ންނަުށްތުހި ރައްޔިރީޢާއިން ިދވެޛަވަްނ. ބަޖެޓުގެ ގަނޑު ދަންނަިއ ައޅުކަމުގަ

ތްތެރި ހިނގައްޖެ. ިއއްޒައަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަެވގެން ޤައުމަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅު ަކންތައްތަކެއް ހިމެނިފައިާވކަމުަގއި

މެން ބަލަިއގަންނަ ޅުގަނޑުއަމޮކްަރސީަގއި އި ކުަރްއވާ މަަސއްކަތްތަަކކީ ޑިގަ އި ޖޯޝްހާ މެންބަރުން އަބަދުވެސް ރޫ

 . ކަމުަގއި ދަންނަަވން ކަންތައްތައް

 

 ނިންމުން 
 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ
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ޖެުޓ ބަ ގެތުހި ދައުލަލަނީ ވެސް މިއަދު ދިވެއަޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާ މި ނިންމާމިއަދު  ،ލަން ބޭނުންވަނީއަދި ދަންނަވާ

 ފަހަރު ޝުކުރު ލާތަކެއް ފުރިހަމަކޮުށްފައޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަދިވެސް ެއއްޙަގާނޫނީ ހުރިހާ މަރު ހުުށަހެޅުމުގެ

 .އިގަ  9:00ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2017 ބަރުން ނޮވެ 16ގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހު
 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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