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އާއި ގުޅިގެންޓީ

ޖޓް ރައްޔިތުންގެ
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ޓިކް މާކެޓްގައި
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ޭ ފާހަގަ ކުރަންޖެ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ،ލާ)

csIfoa  
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އްމެންޑޭޝަންތަ

ލުބަޖެޓް އެކުލަވާ
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 އަދި ޑޮމެސްޓ
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F/BGT/0)0
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މު ރިކޮމެހިން މު
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ބޭމަޖެހިފައިވަނީ 

5ތުގައި ލިބޭ 

ރފިޔާއިންނާއި،

  ވެ.

ތެރެއިން ޖެޓުގެ 

65.8ގައި ލިބޭ 

މީ ފިޔާއިންނެވެ.
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ތއް ނަގަން 

 ދައުލަތުގެ 

އިވުމުްނ ހިފަ

 އަންނާނެ 

ްނކުރެވެނީ 

ދ ގޮތަކަށް 

ފއިނޭންސް 

ލވެގެންދަީނ 

ކެޕިަޓްލ  

ގެން ދާެނ 

ލޯނުތަކަށް  

ފރާތްތަކަށް 

 ގޮތުން  މި

ޢިމާރާތްތައް 

މިލިއަން  

ަސރުކާރުން 

ށ ދޫކުރޭޭވ 

ނިންމުމަށް 

ލ" ލޯނުގެ 

ސައްކަތަށް 

ވަަނ  201
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 އާއި އެކު ޖުމު

އުލަތުގެ ދަރަނި

ް ދަދެއްގެ ލޯނުތަ

ކރެވޭނެ ގޮތަށް 

   ކަމެކެވެ.

ނަންގަވަން ޖެހި

ޑުވުންތަކެއްރުބޮ

ނ ޑޮލަރު ބޭނުން

ފަދަނުޖެހޭ ރަން

ޑެފިސިްޓ ފަ 

ސްތަކެއް ބަދަލުވެ

ރު ހެދުންފަދަ

ދަރަނި އިތުރުވެ

ޯށް ދޫކުރައްވާ 

އަމިއްލަ ފަކުން

. ސަވާފައިވެއެވެ

ުނނިމިހުރި ޢި 

500ތތަކަށްދޭ 

އިތުރުކުރުމަށް ސ

ރާމްތަކަށް ޕްރޮގް

ތައް ނވާ ރިޒޯޓް 

ރޕަސް ވެހިކްަލ

މާ ނިޒާމުގެ މަސ

12 އހެންކަމުން

ދެއްވާ ުރން 
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 ( ލިއަން ރުފިޔާ

ޖހިފައިވަނީ ދައު

ބޭރުން ގިނަ އަދަ

ނި ކުޑަކުގ ދަރަ 

ކުރަންޖެހިފައިވާ

ދަދެއްގެ ލޯނު ނަ

އށް އިތުރު ބާރު

މިލިއަން 50 

 ލޯނު އަދާކުރަ

ދި ހަމައެހެންމެ

ޓަލް ރިސީޓްސް

ދމާއާއި ބަނދަރު

ޓ ޑެފިސިޓްވެ ދަ

އލަ ފަރާތްތަކަށް

ސްޓްޓިއުޝަންތަކު

މަށް ހަމަޖައްސނ

 ކުރަންފަށާފައި

އަމިއްލަ ފަރާތް

ބައިވެރިވުން އި

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ނިންމާލެވިފައިނުވާ

ސްޕެޝަލް ޕަރ

 ފެނާއި ނަރުދަމާ

ެއ ގރެންޓީއެވެ.

ސަރުކާރތަކަށް 

ފެކްސް: |39 332

މިލ 2,343.8(

  . ކަމެވެ

ކުރަންޖެޚަރަދު 

އި ރާއްޖެއިން ބޭ

ންދާ ދައުލަތުގެ

ށް ކޮންމެހެން ކު

ގިނަ އަދަރުން 

ރުގެ މައްސަލައަ

ލނުގެ ތެރެއިން

ނު ނަގައިގެން

 . އަދކޮށްލަެމވެ

 ހޯދުުމން ކެޕިޓަ

ަނރުދަމާނުޖެހޭ 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

އަމިއްޝަންތަކުން 

ންޝަލް އިންސް

ގެރެންޓީ ދިނު

ޅުމަށް އިމާރާތް

އަ ކޯޕަރޭޝަނުން

 ސެކްޓަރުގެ ބަ

ރާސްޓްރަކްޗަރ 

ހރެ މުޅީން ނި

 ޑޮލަރުގެ "ސް

ދގެ ކަރަންޓާއި 

ފިޔާގެ ލޯނުގެ ގެ

ލޯނުތަން ނަގާ 

939ރއްޖެ.  ފޯން:

ރާ ދެއްކުމަށް (

ޖެހިފައިވާކަރަން

ވ ކަންކަމަށް ޚަ

 ރާއްޖެއިންނާއި

ރަށް އިތުރުވަމުނ

ށާއި ތަރައްޤީއަށް

 ރާއްޖެއިން ބޭ

ސލަތަކާއި ޑޮލަރު

ނ ނަންގަވާ ލޯނ

ޯލނު ، ކަމަށާއި

މގައި ފާހަގަ ކޮ

ޯ ގެން ފައިސާ 

ގޮތުން ދެކޮޅުނު

ނ ހިންގުމަކީ ދަ

 އިންސްޓްޓިއުޝަ

ވެގެން ފައިނޭން

 100% ގެ

ޅުމާލޭގައި ދިރިއު

 ފައިނޭންސް

ގައި ޕްރައިވެޓް

ހިންގާ އިންފްރާ

ގެ ދަތިތަކާ ހު

މިލިއަން 30

ތރު ސަރަޙައްދު

މިލިއަން ރުފި 

 ކުންފުނިތަކުން

މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާ

ޔ) ލޯނު އަންބުރާ

ރފިޔާ ޚަރަދު ކު

ލނާއި ގުޅިފައިވާ

ނި ފޫބެއްދުމަށް

 އަހަރުން އަހަ

ޖޭގެ އިޤްތިސާދަށާ

ނންސް ކުރުމަށް

ސިންގް މައްސަ

އާ ސަރުކާރުން

ރާ ދެއްކުމަށް

 ޖެހިފައިވާ ކަމު

ސާ ވިއްކާލައިގެ

އިގްތިޞާދީގޮ،ށއި

ށް ބަރޯސާވެގެން

ފައިނޭންޝަލް 

ކާރު މެދުވެރިވެރ

ސަރުކާރުގެ ކަށް

މާގރެންޓީތަކަކީ 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 މަޝްރޫޢުތަކު

ލ ފަރާތްތަކުން 

ފައިސާޓީއާއި، 

ހަމަޖައްސަވާ 

ޓޑުން މަތި އުތު

77 ޏަށް ނަގާ

ހިއްސާވާ ކާރު

.  

އަމީރު އަޙްމަދު މަ،ލާ)

މިލިއަން ރުފިޔާ

މިލިއަން ުރ ,3

ލޯ 5/1ޑަކަށް 

ގޅިގެން އެދަރަނ

ކަމުންވ. އެހެން

ކީ ދިވެހި ރާއްޖޭ

ޑފިިސޓް ފައިނޭ

އިތުރު ފައިނޭންސ

ާ މިގޮތުން އިންޑި

ފަިއސާ އަނބު

 ބަދަލުކުރަން 

ފނިތަކުގެ ޙިއްސ

ފޫބެއްދުމަށްކަމަށާ

މިނެއްގައި ލޯނަށް

ދުވެރިވެގެން ފަ

 ނޓީ 

ބޖެޓުގައި ސަުރ

ފައިވާ ލޯނުތަކަ

ގެވާ ކުރައްވާފައި

ހައުސިންގް،ތން

އއި، ތަރައްޤީގެ

ދަށުން އަމިއްލަ

ލޯނުގެ ގެރެންޓީ

 މެދުެވރިކޮށް 

 ޔޫޓިލިޓީ ލިމިޓެ

އިން އެކުންފުންޏަ

ކންނާއި ސަރުކާ

. އަން ރުފިޔާއެވެ

ވަނަ ފަންގިފާިލ 3 (

މ 934.3ށާއި (

278,ކންކަމަށް 

ގާތްގަޑަ ބަޖެޓުގެ

ފިސިޓްވުމާއި ގު

ގ ސަބަބުންނެވެ

ބދަލުކުރެއްވުމަކީ

ދައުލަތުގެ ޑެށ 

ސތަޤްބަލުގައި އި

. ފާ މިކުރެވެއެވެ

ަބި- ޓީ  ލްސްގެ 

މާލީ ހިންގުން

ސަރުކާރު ކުންފު

ޚަރަދުތައް ފޫ 

ވަރަށް ފުޅާ މި 

 

  

ދުމެ  ސަރުކާރު  

ގެރެންޓދެއްވާ 

ބަނަ އަހަރުގެ 

ަ  ހަމަޖައްސަވާ

ދިނުމަށް ހާމަކު 

އެހީވުމުގެ ގޮތު

ނުގެ ގެރެންޓީއާ

 ސިޔާސަތުގެ ދަ

އން ރުފިޔާގެ ލޯ

ޑިވްސް ފ މޯލް

ޕަރ ނޯތް ، އަ 

 މޯލްޑިވްސް އި

އްލަ ފަރާތްތަކު

މިލިއަ 1,339.6

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އަދާ ކުރުމަށާ

ގުޅިފައިވާ ކަ

ދައުލަތުގެ ބަ

އަހަރަށް ޑެފި

ޖެހިފައިވުމުގެ

ބަޚަރަދުތައް 

މީގެ އިތުރަށް

ކައިރި މުސް

ކަމުގައި ލަފާ

ޑޮމެސްޓިކް 

ދައުލަތުގެ މާ

ކުރުމަށް ސަ

ރިކަރަންޓް

އް ޚަރަދުތަކެ

 ކަންކަމެވެ.

)2.2(

ވަނަ 2012

ދޫކުރައްވަން

ސަރުކާރުން 

ނިންމުމަށް 

ރުފިޔާގެ ލޯނު

ނިންމާފައިވާ

މިލިއަ 300

ބޭންކް އޮފް

ގެރެންޓީއާއި،

ބޭންކް އޮފް

ްއަހަރު  އަމި

6ޖުމްލައަކީ 
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އިވާ ތާރީޙް 

ގެރެންޓީގެ 

ރެވި ލޯނު 

ށވަރުކަމެއް 

 ވާނެއެވެ. 

ނ ކާމިޔާބު 

ރެންޓީއެއް 

އްސަވާަފިއ 

މިހާރުވެސް 

ަސރުކާރުން 

  

އި ހިމެެނނީ 

އި ބަެޖޓް 

ސާީދ  ން

ވ މީހަކަްށ 

މޯލްޑިވްްސ 

 70ކރުމަށް 

ސޓްރީ އޮްފ 

ވެމުންދަނީ 

ކަމަށްވާތީ، 

ރައީސުްލ ށް

ގައި ައދި 

ނަރުދަމާގެ 

 ދާއިރާއާއި 

ފައިކަމުގައި 

ކޯޕަރޭޓް ނީ 

ތަކާއިއެކު، 

 ފުރުސަތު 

dit.gov.mvއިލް: 

ސ   

ނޑައަޅާފައި  ކަ

ކރުން ދެއްވާ 

) ރަހުނުކުރ މުދާ

ސްވުމަކާއި ކަށަ

ބޮޑު ބުރައަކަށް

ސދަށް އެކަންކަން

ށއި، މިފަދަ ގެ

ހަމަޖައް އްވެސް

ކުގެ އިތުރުން މި

ސނވަރުންނާއި، 

.   ތރިކަމުންނެވެ

. މީގެ ތެރޭގައި

އަން ރުފިޔާއާއ

ސ މިނިސްޓްރީން

ޔކަން ކޮށްފައިވާ

މޯ ލއަން ރުފިޔާ،

ޚަރަދުކުމޝަނަށް

ފައިސާ މިނިސް

ރެވެއި ރެކޯޑު ކު

ކޯޑަކުން ނޫންކަ 

. މިސާލަކަށް ވެ

އޮފީހުގެ ބަޖެޓް

ނގަވާ ފެނާއި ނ

ފތުރުވެރިކަމުގެ 

ރާއްވަވާފަ ވމަށް

އިވަނީރާއްވަވާފަ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަ

ތަރައްޤީކުރުމުގެ

މެ- އީ |6430 331 

ތްތަކުން އެލޯނު

. އަދި ސަރުކާ

ވަތަ ވިޔަފާރި މ

ކރެވޭނެ އެއްބަސ

ންޖެހޭ ވަރަށް ބޮ

 އަދި އިޤްތިސާ

ރިސްކެއް ކަމަށާ

ންތިޒާމްތައްހާ އި

އވާ ގެރެންޓީތަކު

ބޑުވެފައިވާ މިން

ނުރައްކާތެ ހމުގެ

.މަނުއް ފަިއވެއެވެ

މިލިއަ 3530 

ފިނޭންސްގައި 

ސުލްޖުމްހޫރިއާްޔ

މިލި 4.45ހޭ 

އަރިޒަމް ޕްރޮޯމ

މިދެންނެވުނު ފަ

ނ ހިސާުބތަކުގައ

( ޯ ވިފައިވާ ކޯޑު

ށ ދަންނަވަމެވެ

ރިްއޔާގެ އޮޖމްހޫ

 ގުޅިގެން ހިން

ޝރޫޢުތަކެއް "ފަ

ންގެވު ދަށުން ހި

އ ހިންގުމަށް ރާ

 އެއްބަސްވާ އަ

ތަފަދަ ތަންތަން 

ފެކްސް: |39 332

ކޮށްފައިވާ ފަރާތް

. ދައްކަންޖެހުމެވެ

ތި، ރިޒޯޓް ނުވަ

ން ތަންފީޒު ކު

އޤުގައި އުފުލަން

ކމުގައި ވިއަސް

 ވަރަށް ބޮޑު ރ

ނ ގޮތަށް ހުރިހާ

ވަނަ އަހަރު ދެއް

ލތުގެ ދަރަނި ބޮ

ނ އުފުލަން ޖެހު

 ބޖެޓް 

ހިމަލިއަން ރުފިޔާ

ރޭގައި ހިމެނޭ

ތަކުގެ ތެރޭގަދދު

ރައީސ މގައިވާ 

ންޖެތުން ދައްކަ

ޓު ން ރުފިޔާ،

. ހިމަނާފައިވެއެވެ

ޖޓަރީ އުސޫލުން

ސަސާއަށް ދެވި

ރަގަޅުކަމަށްން 

ރައީސުލް ޖު ނީ

 ފަރާތްތަކާއި

މގެ ގިނަ މަޝް

ނ އުސޫލް" ގެ 

ޝްރޫޢުތައް މިމަ 

ކޮށް ނިންމަން

ހޮޓާ ފަރިސޯޓް 

939ރއްޖެ.  ފޯން:

ކލަކީ ލޯނު ދޫކޮ

ތގެ ބަޖެޓުން ދަ

ސްޓްމަންޓް (ގޯތި

ދ ޤާނޫނީ ގޮތުން

އްގެ ހައްދންތަކެ 

ކަ ތންމެ ރަގަޅު

ލތުން ނަންގަވާ

ސް ކުޑަކުރެވޭނެ

ވަ 2012ނެވީ 

އެކުއާއި، ދައުލަ

އލަތުގެ ބަޖެޓުން

ރީގެ ޙާއްސަ ބަ

މިލި 3680 އި

ކޯޑްތަކުގެ ތެރޭ

މިއަދަދުޔާއެވެ. 

ކަމުޚރަދުތަކެއް 

މަ ކުރުމުގެ ގޮތު

މިލިއަނ 50ނމަށް 

ހިމިލިއަން ރުފިޔާ

ނގް އަދި ބަޖެ

ސޓަމުން މުއައްސ

ޓގައި ހިމެނުން

ސ ހިަމނަންވާނީ

.   ބޖެޓުގައެވެ

ރައްވާ އަމިއްލަ

( 

ފެނާއި ނަރުދަމާ

ށް އަމަލުކުރާނެ

 . އވާފައިވެއެވެ

ރޫޢެއް ތަންފީޒުކޮ

ރ އުސޫލުން، ރ

މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާ

 ބޮޑު ނުރައްކަ

ފައިސާ ދައުލަތު

ރާތުގެ އިންވެސް

ފަދަ ދާ ނެގޭނެ

ން މަދު ފަރުދު

ޤްސަްދތައް ކިތަ

ސް، މިއީ ދައުލަ

އްލުން ވީހާވެސް

އެހެން މިމިދެންނ

ތައް ހުރުމާއި އެ

 ނަމަވެސް ދައު

ޓްރެޜަރ އެންޑް 

 ބަޖެޓުގެ ގޮތުގަ

އްވާ ބަޖެޓް ކޯ

މިލިއަން ރުފިޔާ

 ގުޅުމެއްނެތް ޚަ

ތއްތަކެއް ފުރިހަމ

ންފުންޏަށް ދިނު

މި 78.8ތގައި 

ޓިނމން އެކައުން

ްސ.އޭ.ޕީ ސްިސ

ސަސާގެ ބަޖެޓް

ދޭންޖެހޭ ފައިސާ

މިނިސްޓްރީގެ ބަ

ޚަރަދު ނުކުރަ 

ރު ކޮމްޕޯނަންޓް)

ފެހިންގަވާ އްވާ 

 ހުށަެހޅުންތަކަށް

ޓގައި ހާމަކުރައް

އމްރާނީ މަޝްރޫ

ޖއިންޓް ވެންޗަރ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ،ލާ)

މެޓީތަކުގެ އެން

އެލޯނުތަކުގެ ފަ 

ކރެވިފައިވާ ފަރާ

ސަރުކާރަށް އެމުދާ

ޔިތުންގެ ފަރާތުނ

 ދެއްވުމުގެ މަޤް

 ކުރި ނަމަވެސް

މ އެކަމުގެ ގެއް

. އެމުހި ސ އްމެވެ

އްވާފައިވާ ލޯނުތަ

ތެރެއިން ބައެއް

އޮފް ފިނޭންސް 

ޚާއްސަ ލަތުގެ 

ނޑައަޅުއް ށް ކަ

މ 150ތގައި 

ވ އަދި މާބޮޑު 

އވާފައިވާ ކަންތަ

ލޭޝަންސް ކުން

ބސިޑީޒްގެ ގޮތު

ޓން ޚަރަދުކުރުމު

ސް އޭރިއާ (އެސ

މކާއިގުޅޭމުއައްސަ

ދޭ  ބޭފުޅަކަށް

ތައް ޓޫރިޒަމް މ

ބޖެޓުން ސީދާ

(ސީ.އެސް.އާރު 

 ޚަރަދު ނުކުރައް

 ކުރަން ހުށަހަޅާ

ދއުލަތުގެ ބަޖެޓު

ުއދަށުން ޓީގެ 

 ގޮތުގެމަތިން ޖޮ

ވަނަ ފަންގިފާިލ 3 (

 ދެއްވާ ގެރެންޓ

ދައްކައިފިނަމަ 

ގައި ލޯނު ދޫކު

 ހާލަތުގައި ސަ

އްޔިއއީ މުޅި ރަ

 ލޯނު ގެރެންޓީ

އެކަމުގެ ފައިދާ

އް ޖަހައިފިނަމަ

 ކޮންމެހެންވެސް

ގެރެންޓީ ކުރައް 

ގރެންޓީތަކުގެ ތެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮ 

ނ އަހަރުގެ ދައުލަ

ދތަކެއް ކުރުމަށް

ސީ ގެ ގޮތުގަ

މން ނުގެންދަވާ

ާ ނޑައަޅުއް ން ކަ

ލޭރި ބްލިކްޑް ޕަ

ސަބް އަދި ފިޔާ 

 ޚާއްސާ ބަޖެޓުނ

އްދުވާ ބިޒްނަސް

ރަދުތައް އެކަމަ

ކަން ކޮށްފައިވާ

ޅންހުރި ޚަރަދުތަ

ދައުލަތުގެ ބަ 

މަޝްރޫޢުތައް 

ބަޖެޓުން ސީދާ 

ު މަސައްކަތްތައް 

ު ނަ އަހަރުގެ ދަ

ރްސޕޮންސިބިލިޓީ

ޮ ނޫނުން ތަންދޭ 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ސަރުކާރުން

ތަކުގައި ނުދަ

އެއްބަސްވުމު

ނުދައްކައިފި

ނުވާނަމަ، އެ

ސަރުކާރުން 

ވެއްޖެނަމަ އެ

ނުވަތު ބުރެއް

ވުންބެހެއްޓެ

ސަރުކާރުން 

ދެއްވާ ލޯނުގެ

)2.3(

ވަަނ 2012

ވަކި ޚަރަދު

ކޮންޓިންޖެންސ

މުބަލަހައްޓަވަ

ޤާނޫނީ ގޮތުން

މީޑިއާ އެންޑް

މިލިއަން ރުފ

ފިނޭންސްގެ

އެޚަރަދު ރައް

އެފަދަ ޚަރަ

ޖުމްހޫރިއްޔާކަ

ރިޒަމާ ގުޅުޓޫ

  

)2.4(

ދައުލަތުގެ ބަ

މަގުޅުންހުރި 

ވަނަ 2012

ސޯޝަލް ެރ

ޓޫރިޒަމް ޤާނޫ
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މޝްރޫެޢްއ 

) ގެ  ލަރުގެ

ކރުދާހުަގިއ 

ުނކުރެވުނު 

ށް ދީގެން 

ރއްޔިތުންގެ 

އިންތިޒާމުގެ 

 ،ބިމާއި ވޭ

 ގޮތުގައި 

ހިންގެވުމަްށ 

ކަެމްއ  ވާ

ސް ބިލް" 

އާއި ފާސް 

ގިނަ ފއިވާ 

ޓް ވަޒަްނ 

ނޫނުތަކަށް 

ނޖެހިފައިާވ 

 ކއިރީގައިވާ 

 ދައުލަތުގެ 

ނފުނިތަކާއި 

 ހިންގުމާއި 

ނފުނިތަކެއް 

މިއޮފީހުން  

ޤާނޫނީ  ކީ

ތަންތަނުގެ 

ފޫބެއްދުމަށް 

dit.gov.mvއިލް: 

ސ   

) ގެ ަމ 5 ރު

މިލިއަން ޑޮލަ 

ބަޖެޓް ކަމށް 

ނ ފއިސާ ޭހދަ

ރަށްތައް ކުއްޔަށް

ލތުގެ ބަޖެޓް ރަ

ހންކަމުން މިއި

ދޫކުރެވޭޢުތަކަށް 

ލިބޭ އާމްދަނީގެ

 އެކަންކަން ހި

 ާ ކުރަންޖެހިފައި

 ވން 

ރުގެ "ފައިނޭންސ

ސާ ކުރެއްވުމުގައާ

 ފާސް ކުރެވިފަ

ް  މާލީ އިމްޕެކް

ާޤނޫލުަތއް ދ ބަދަ

ކުރަން ހައްލު 

ަމކީ ވަރަށް ަކ

 މަޝްރޫޢުތައް 

 ޔުޓިލިޓީޒް ކުން

އޮޕަރޭޝަނަލް 

ނ ހިންގާ ކުން

 ޖެހޭނެކަމަށް

އެކުންފުނިތަކަކ 

ހަޤީޤަތުގައި އެ

 ފައިސާއިން ފޫ

މެ- އީ |6430 331 

މިލިއަން ޑޮލަރު 

180.4ރފިޔާ (

ން ގެންދަވާކަމަ

ފައ ސީދާ ން

ގައި ހިމެނޭ ރަ

ރއްވުމަކީ ދައުލަ

. އެހެ  ދެކެމެވެ

ޝްރޫޢުއި، މިމަ 

ދައުލަތަށް ލި 

ޝްރޫޢުތަކާއި 

މކުރުމަށްޓަކައި

ސް ފާސްކުރެއްވު

 ކުރާނެ އަސަރު

 ބިލްތައް ދިރާސާ

ރާއްޖޭގައިއެކީ 

ވިގެން އެކަމުގެ

އެފަދަވ. އަދި 

ތެއްގެ ތެރޭގައި

ވެއްޓިގެން ދިއުމ

ނން ހިންގަވާ 

ރން އުފެއްދެވި 

އޮ  އެތަންތަނުގެ

ވެގެންށ ބަރޯސާ 

ންއިއެކުފާސްކުރަ

ލާނަމަލުން ބަ

 ނަމަވެސް، ހަ

 ބަޖެޓުން ދޭ 

ފެކްސް: |39 332

 7.7ޔާ (ރުފި

މިލިއަން ރު 2

ރާ ކުރައްވަމުން

އލަތުގެ ބަޖެޓުން

ަ ކިއްޔާތުގެ ގޮތު

ގެން ފާސް ކުރެ

ގައި މިއޮފީހުން

 ހިމެނުއްވުމަށާ

ނޑައަޅާ  އެއީކަ

 ހިންގަވާ މަޝ

 އަކުރުން ހާމަ

ނޭންސް ބިލްވެސް

ބަޖެޓަށް ލަތުގެ 

ށަހެޅޭ ާޤނޫނީ 

ވ. އެހެން ކަމާއެ

ށް ދިރާސާކުރެވ

އި ދަންނަވަމެވެ

އަވަސް މުއްދަތެ

އަނދަވަޅަކަށް ވެ

އި އެތަންތަނުޓާ 

ދގައި ަސރުކާރު

ކީ ކުންފިނިތަކަ

ޖެޓުގެ މައްޗަށް

ލތުގެ ބަޖެޓާއި

ންޓިނގް އުސޫލު

އް ކަމުގައިވީ

ދައުލަތުގެއެއް 

939ރއްޖެ.  ފޯން:

މިލިއަން ރު 1

2,782.5މްލަ 

އިއެކު މަޝްވަރާ

ދައު ރޫޢުތަކަށް

ދައުލަތުގެ މިލްކި

 ހުށަަހޅުއްވައިގެ

ގަނޭ ކަމެއްކަމު

ތަކުގައި ޚަރަދު

އަގެއް ކަތަނަށް 

 ސަރުކާރުން

ރއިން ހިސާބު

ފީޒުކުރާނެ ފައިނޭ

ކރުމުގައި ދައުލަ

 މަޖިލީހަށް ހުށަ

ފހަގަ ކުރެވުއެވެ

އްގައި ހިންގުމަށް

 ފެންނަ ކަމުގައ

އިވާ ދަތިތައް 

 އިޤްތިސާދީ އަ

ފނިތަކުގެ ބަޖެޓާ

ވުމުގެ މަޤްސަދު

ކުފއްދެވި ގިނަ 

ބަޖެ  ދައުލަތުގެ

ދައުލަ ،ބަޖެޓް

" ގެ އެކައުން މް

އިވާ ޝަހުސެއް

ތުން ބޮޑު ބައެ

މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާ

19.8ޖުމްލަ  

ވ ކަމަށާއި، ޖު

 އެކިފަރާތްތަކާއި

ންގަވާ މަޝްރޫ

ދަ އަދާކުރެވެނީ

ންގެ މަޖިލީހަށް

 ތެރޭގައި ހިމެނ

ޖެޓުގެ ކެޕިޓަލް

ގކުރިން އެތަން

 އަދި މިއީ

 ބަޖެޓުގެ ތެރެ

 ޤާނޫނު ތަންފީ

ތއް ތަންފީޒު ކު

ން ރައްޔިތުންގެ

 ނުދާކަމުގައި ފާ

ގންވާ މިންވަރެއް

ރޖަޢާ ކުރުމަށް

ޔަތަށް ދިމާވެފައ

 ވަރަށް ފުން

ފުވެފައިވާ ކުން 

 

ދްމަތްތައް ދެއްވު

އުސޫުލން އުފެ

 ދެމިއޮތުމަށް

ބަނފުނިތަކުގެ 

ފޯރމްސ އޯވަރ 

ސޓްރީ ކުރެވިފައ

ރަދުގެ ނިސްބަ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ،ލާ)

 ގޮތުގެ މަތިން

ން ފަށައިފައިވާ

އ ހިންގުމަށް

 އެއްގޮތަށް ހިން

އަ ޢތަކަށް އަގު

ވެސް ރައްޔިތުން

ގެ މަޤްސަދުގެ

ތަކުގެ އަގު ބަޖެ

ދޫކުރުމުގެ ތަން

.  ދަންނަވަމެވެ

ތއް ދައުލަތުގެ

  ވ.

ފސްކުރައްވާއިރު

އެޤާނޫނުތައިރު 

އި އެހެން ކަމުން

ބެލެމުން ޕކްޓް 

 އެންމެ އެކަށީގެ

ނނުތަކެއްތޯ މުރާ

އުލަތުގެ މާލިއްޔަ

އްޖެނަމަ ރާއްޖެ

ޖެޓަށް ބަރޯސާ

މަނުއްވާފައިނުވޭ 

ދްރުން ބައެއް ޚި

އަދި ވެސް މި

އެއްގެ ގޮތުގައި

ތއްގައިވާ ކުން

"ސަބްސްޓަންސް

ތުގައި ރަޖިސް

 ހިންގުމުގެ ޚަ

ވަނަ ފަންގިފާިލ 3 (

. އެގޮ އިގެންނެވެ

 މިހާރު ހިންގަން

މަޝްރޫޢެއް 1

. ފައި   ވެއެވެ

ނ އުސޫލާއި 

ސް އެމަޝްރޫޢު

އެމަޝްރޫޢުތައް

ފާްސކުރެއްވުމުގެ

މަޝްރޫޢުތަ ގަވާ 

ޅފަޅުފަދަ ތަންތަ
 ހިމެނުއްވުމަށް

ވާ އިންތިޒާމްތަ

ދެކެމެވެއޮފީހުން 

ޤާނޫނުތައް ފާސ 

ފާސް ކުރައްވާއި

މން ނުދާކަމަށާއި

ބަޖެޓް އިމްޕެއި 

 މިރާއްޖެއަށް 

ވާ ޤާނޫނހެދިފައި

 ނަމަވެސް ދައު

ނުކުރެވިއްއކަން 

ދައުލަތުގެ ބަ 

ބަޖެޓުގައި ހިމަ

ސޫލުން ސަރުކާރު

ރޭަޝންތަކާއި އަ

" އެ ކޮންސާރން

ް އެފަދަ ހާލަތެ

ެނވީ "މިދެންން

ނފުންޏެއްގެ ގޮތު

ގެ މުސާރައާއި

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ހުޅުވާލައްވައި

މިއުސޫލުން 

05އިތުރު 

ހާމަކުރައްވާފަ

  

މިދެންނެވުނު

ކަމުގައިވިޔަސ

ކަމަށްވާތީ، 

ާ މަޖިލީހުން 

ދަށުން ހިންގަ

ފަޅު، ރަށާއި
ބަޖެޓުގައި 

ރާއްވަވާފައިވާ

މިއޮކަމުގައި 

  

)2.5(

ާ ޤާނޫނުތައް 

ހުށަހަޅުއްވަމު

ކުރެއްވުމުގައި

ޤާނޫނުތަކަކީ

ކުރެވިގެން ހެ

ގެނެސްގެން

ކަމަށާއި، އެ

.   ކަމެކެވެ

)2.6(

ޓް އުސޫކޯޕަރޭ

ހެލްތް ކޯޕަރޭ

"ގޮއިންގ ކޮ

ވާތީ،ކަމުގައި

. މިހެނދެކެމެވެ

ގޮތުން ކުން

މުވައްޒަފުންގެ
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 ދައުލަތުގެ 

ނނީ ރަގަޅު 

ނފުނިތަކުގެ 

ގ ބަޖެޓަށް 

. އަިދ  މެވެ

މިފަދަ  ސް

 ނފުނިތަކަށް 

ޝަނެްއެގ 

 މަޖިލީހަށް 

ންފުނިތައް 

މިއޮފީހުްނ  

ތގެ ބަޖެޓް 

މކީ "އޯފް 

 ބަޖެޓަރީ 

ވިއު" އެއް 

އެފަަދ ީނ 

 ދައުރުކުާރ 

 ބޮޑު އެްއ 

 2012ތުން

 މައްސަަލ 

ދަނާ  ހަރު

ކންތަކާއެކު 

ރާއްޖޭގެ  

ކރެއްވުމަށް 

 ނަމަވެސް 

މު ކަމެއް ނ

dit.gov.mvއިލް: 

ސ   

އަދި އެވެ. ނެތީ

ނުމުން އެފެންނަ

އިސާއަކީ އެކުން

ނިތައް ދައުލަތުގެ

ގައި ދަންނަވަމެ

ކޮށްފައިވީނަމަވެސ

މަށްވާތީ އެކުން

ޖެޓް ރިކަމެންޑޭ

ނޓަބިލިޓީ ބިލް 

 ދައުލަތުގެ ކުނ

މއް ކަމުގައި 

ޢތަކެއް ދައުލަތު

ގައި ނުހިމެނުމަ

ތަކާއި އުސޫލު

އެންޑް ފެއަރ ވ

ނނޒަރެއް ފެންނާ

 

އިޤްތިސާދުގައި 

ފައިވާ އެންމެ 

ކރުމާއި ބެހޭގޮތު

ވާ ޑޮލަރުގެ

ސް ކުރުމުގައި

 ކަމަށާއި އެކަ

އެހެންކަމާއެކު 

 ތަންފީޒު ކު

އް ގެނެސްގެން

ދެވުމަކީ މުޙިން

މެ- އީ |6430 331 

ދެމިނުއޮންނާނެ 

ފައިސާ ދިނުށް 

ތުން ދެވޭ ފައި

ތޯއާއި ކުންފުނި

 މުހިއްމު ކަމުގަ

އަމުރުކޮށ ކޯޓުން

ކަމ ފައިސާއަށް 

ކުރުމަށް ބަޖެލ 

ސްސް އެކައުްނ

ސ ކުރެއްވުމަކީ

މު ކަމެ މުޙިން

 ގިނަ މަޝްރުޫޢ

ރޢުތައް ބަޖެޓުގަ

ންޓިންގް އެކައު

ތަކުން "ޓްރޫ އެ

ޤީ ރަގަޅު މަން

 

ނ ދާދިޔުމަކީ އި

މަށް ކުރިމަތިވެފަ

ތު ތަންފީޒު ކު

ހަގަކުރައްވާފައިވާ

ންޑަރ އެންފޯސ

 މައްސަލައެއް

. ފާހަގަކޮށްލަމެވެ

ލިސީނިޓަރީ ޕޮ

ދުތަކަށް ބަދަލެއް

ވަމުން ގެންދެރއް

ފެކްސް: |39 332

ފދަކުންފުނިތައް

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް

ނިތަކަށް ދައުލަތު

  ނއެވެ.

 ކޮން އިރަކުންތޯ

ބެއްލެވުން  

ކަމަށްން ނުޖެހޭ

ޖެޓުން ދެއްވާ 

އަމަލުފިނތަކުން 

 އެންޓަރޕްރައިސ

ރއްވުން އަވަސް

ކޮންމެހެންވެސް

ފނިތަކުންވެސް 

އެފަދަ މަޝްރޫ

 ކަމުން، އެއީ

ގ މާލީ ހިސާބުތަ

ދ ގޮތުގެ ހަޤީޤީ

. ދަންނަވަމެވެ

ވސް ބޮޑުވެގެން

ލަ ހައްލު ކުރުމަ

ު ނިޓަރީ  ސިޔާސަ

ފިނޭންސް ފާހަ

އި، ލީގަލް ޓެން

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

މު ކަމުގައި ފާނ

ޕޮލިސީއާއި މަނ

ނުތަކާއި ޤަވާއިދު

 ތަންފީޒު ކުރަ

939ރއްޖެ.  ފޯން:

ނުދީފިނަމަ އެފަ

ވަތަ ކެޕިޓަލް އ

 އެފަދަ ކުންފުނ

ހިމަނުއްވަންވާނެ

ޮ ހިންގަންފެށޭނީ 

ރުމުގެ ކުރިން

ދަށް އަމަލުކުރަން

އުލަތުގެ ބަޖެ ދަ

އިދަށް އެކުންފުނ

އަދި ޕަބްލިކް  

 ތަންފީޒު ކުރެ

ހިންގުމަށް ކޮ 

އްސާވާ ކުންފުޚި

 ހިންގަވާތީ، އެ

މނޭނެ ކަމެއް 

ނނާއި ދައުލަތުގެ

ނުންކުރެވެމުންދާ

ކަމުގައި ދަ ގެން

ލަތުގެ ދަރަނިވެސ

ލަރުގެ މައްސަލަ

 އިތުރަށް މަނި

ސޓަރ އޮފް 

ރގިއުލޭޓްކުރުމާއި

އވާފައިކަމަކީ ކަ

ހިންޅުއްވުން މު

ގ ފިޒިކަލް ޕޮ

މިކަމުގައި ޤާނޫނު

 ސިޔާސަތުތައް

މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާ

ނުޓުން ފައިސާ 

ނުދިުނމަށް ޑީ 

 ނޫންކަމަށާއި 

އި ބަޖެޓުގައި ހ

ޓ އުސޫލުން ހި

ބަޖެޓް ފާސްކު 

ނޫނަށާއި ޤަވާއިދަ

ވެފައިވަނީރޯސާ

ނޫނަށާއި ޤަވާއި

.  ހަށް ފެނެއެވެ

ސްކުރައްވާ ފާ

އްގެ ތެރެއިން

އި ސަރުކާރު ޚި

 ކުރައްވައިގެން

 ތެރޭގައި ހިމެ

އލަތުގެ ބަޖެޓުން

ިއ ފައިސާ ބޭނު

ޓުގައި ހިމަނައި

ދައުލަ ފިސިޓްވެ،

މތިވެފައިވާ ޑޮލަ

ލެންސް ތަކުގެ

ޔާނުގައިމިނިސް

ދަނާކަމާއެކު ރެ

އި ބަޔާންކުރައް

ޔަވަޅުަތކެއް އެޅު

ްނ ސަރުކާރުގެ

ވުމަށާއި އަދި މ

 މިދެންނެވުނު ސ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ،ލާ)

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

ތަކަށް ސަބްސިޑ

ނގ މަންޒަރެއް

އިސާ އެއްކަމުގަ

ފނިތައް ކޯޕަރޭޓް

 ނ އިރަކުންތޯ

 މާލިއްޔަތު ޤާނޫ

 ދެމިއޮތުން ބަރޯ

ޤާމާލިއްޔަތު މަ

ކަމަށް  މިއޮފީހަ

ނއްގެ ގޮތުގައި

ނޑެ ނިވި އޮނިގަ

ރަންޖެހޭ ގޮތުގައި

ލނު ގެރެންޓީ 

ންސް ކުރުމުގެ

 ކަމަށާއި، ދައު

ތްތަކާއި މުދަލާއ

 ދައުލަތުގެ ބަޖެ

 ސަލަ 

ތގެ ބަޖެޓް ޑެފި

ރއްޖެއަށް ކުރިމަ

ބެކަލް އިމްޒިފި

ގެ ބަޖެޓް ބަ

ންޖަރުން ހަރުދަ

ފައި ނުވާކަމުގަ

ކުންއަވަސް ފިޔަ

 ގޮތެއްގެ މަތިނ

ު ވޅުތަކެއް އެޅުއް

ތަކަށް ވާނެ ގޮ

ވަނަ ފަންގިފާިލ 3 (

އކުމަށްޓަކައި ދަ

އފަދަ ކުންފުނިތަ

ޓިންދި އެކައުން

ށް ދޫކުރެވޭ ފައި

އެފަދަ ކުންފު 

 ހިންގޭނީ ކޮން

ާ ކންފުނިތަކުން 

ގެ ހިންގުމާއި 

މައްވާނައިސާ ދެ

ސްކުރަންޖެހޭނެކަ

 އެބިލް ޤާނޫނެ

 ޖަވާބުދާރީވަނި

ކުރަވެސް ފާހަގަ

ަސރުކާރުން ލޯނ

" ފައިނޭން ޝީޓް

ލާފް ކަމެއް ޚި 

ލަތުގެ ވަސީލަތް

ގެ ބަޖެޓްވެސް 

ޑޮލަރުގެ މައްސ 

ދައުލަތުހަރަށް 

ރާޔާ އިތުރުވެ 

ވ. ދައުލަތުގެ 

ރުގެ ދައުލަތުގެ

ގައި މަނީ ޗޭން

ފިޔަަވޅެއް އެޅިފަ

ހރިހާ އިދާރާތަކު

ށ ފައިދާވާނެ 

އަވަސް ފިޔަަވ 

އްސަލަ ހައްލުވާ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ދެއް، ދާތީއާ

ބަޖެޓުގައި ެއ

ބަޖެޓަރީ އަދ

ކޮންބޭނުމަކަށް

  

އެހެންކަމުން

ބަރޯސާނުވެ

ުކ އުލަތުގެދަ

ގެކުންފިނިތަކު

ފައ ބަޖެޓުން

ގޮތުގައި ފާސ

ހުށަހަޅުއްވާ

ހެޔޮގޮތުގައި

.   ދެކެމެވެ

  

މީގެ އިތުންވެ

އެހީގައާއި ސ

ބެލެންސް ޝ

އުސޫލުތަކާއި

ނުވަތަ ދައުލަ

ކުންފުނިތަކުގެ

)2.7(

އަހަރުން އަހަ

ދިވެހި ރުފިޔާ

މައްސަލައެެވ

ވަނަ އަހަރު

ހައްލުކުރުމުގަ

އެއްވެސް ފި

ކަމާއިގުޅޭ ހު

ސާދަށްއިޤްތި

ކޮށްހަރުދަނާ

ޑޮލަރުގެ މައް
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ކްޓްތަްއ ޓރެ

 ޖހޭ ގޮތަށް

 ޕާޓީތަކަށް 
ހޭ ގޮތަކަށް 
މިދެންނެވީ 
ޤްތިސާދަްށ 
ނީގެ (ލޯނު 

 ޚަރަދުތަްއ 
ލ ކަމެކެެވ. 
 މަޖިލީހުްނ 
 މަޖިލީހަށް 
ގައިވިޔަސް 
ކންތަކަކަށް 
ތ ވިިދގެން 
ޓިންޖެންީސ 

ަސރުކާރުން 
ނެ ކަމަށް 
ތކެއް އަދި 
ނދާޒާ ުކރާ 
ރަށް ގިނަ 

 ރާއްޖެއަށް 
ބަކީ ދިވެހި 
ރައްޤީކޮށް، 

dit.gov.mvއިލް: 

ސ   

ކޮންޓް ްނވެސް 

އިސާ ދައްކަންެޖ

 

ސިޔާސީ  0.1
ން ދެކޮޅު ޖެހޭ

މ މިހެންމެވެ. 
 މިރާއްޖޭގެ އިޤް
ށް ލިބޭ އާމްދަނީ

  ނ ދިއުން 

 ކުރެވިފައިވާ 
ދ މުޅިން ގެއްލޭ

ރައްޔިތުންގެ  
ނ ރައްޔިތުންގެ 
ނ މިއޮތް ކަމުގަ
ރޭވިފައިނުވާ ކަ
ބަޖެޓަށް ނުވަތަ
ންކަމުން ކޮންޓި

އިން ޗައިނާ ސ
 ގޮތުގައި ލިބޭނެ
ކި މަޝްރޫޢުތަ
ާ ބޭނެކަމަށް އަން
ްނ ނެތް ވަރަ

ކުރެދެގޮތުން 
މައިގަޑު ސަބަބަ
 ގޮތުގައި ތަރަ

މެ- އީ |6430 331 

ވ ކުންފިނިތަކުނ

ރުފިޔާިއން ފައި

1%  ބަޖެޓުގެ 
 ލިބޭ އެއްޗަކުނ

ނުދެކެމެ އޮފީހުން 
ނނާއި އެކަމުން

ސާއަކީ ދައުލަތަށް
.  

ރދުތައް ކުރަމުން

ތަކަށާއި ބަޖެޓު
ރމުގެ މަޤްސަދު
 އެނޫންގޮތަކަށް
ނަވާނަމަ އެކަން

މިހެންނަވަމެވެ. 
ނޖެހޭ ކުރިން ރޭ
ނގާ އަހަރުގެ ބަ

އެހެން ނވާނެއެވެ.
  ވ.

ވއިރު އޭގެތެރެއި
 ހިލޭ އެހީގެ 
ޔއަކީ އަދި ވަކ
ަސރުކާރުން ލިބޭ
ރދާހުން އެނގެނ

 ގުޅުވާލުމާ މިދެ
 ބޮޑުވެފައިވާ މަ
ވަކި ޔުނިޓެއްގެ

ފެކްސް: |39 332

ރކާރު ހިއްސާވާ

ދިވެހި ރު މށާއި

ތުން ފާސްކުރާ
ވަނީ ދައުލަތަށް

މިއޮ  ކަމުގައި
ޔމުގެ ސަބަބުން
ލތުގެ ދޭ ފައިސާ

ދެކެމެވެ ފީހުން

ކާއި ޚަރަޝރޫޢުތަ 

އިވާ މަޝްރޫޢުތަ
ޖެޓް ފާސް ކުރު
 މިހެންކަމަށާއި
ދަލުތަކެއް ގެންނަ
ނދިއުމަށް ދަންނަ
ލިއަކަށް ކުރަން
 އެފައިސާ ހިނ
ނ ފާސްކުރުވަްނ

ދަންނަވަމެވެމށް 

ނޑައަޅާފައިާވ  ކަ
ލްޑް ބޭންކުގެ

މިލިއަން ރުފިޔާ
ޗައިނާގެ ސން 
ާ ބަ ޖެޓް ކަރު

ޖޭގެ ރަށްތައް
ންޓް ޚަރަދުތައް
ންމެ ރަށަކީ ވަ

939ރއްޖެ.  ފޯން:

ރުސް އަދި ސަ

ހެއްދެވުމައް ނު 

   ފައިސާ 

ސް ދައުލަތުކުވެ
 ބިނާކުރެވިފައިވަ

ލެއްޞޫގަޅު އު
 ވެގެން ދާދިޔު
ޕޓީތަކަށް ދައުލަ

މިއޮ ޅ ކަމުގައި

އިވާ ނުވާ މަޝް

ާ ޖެޓް ކުރެވިފައި
 މަޖިލީހުން ބަޖެ
ށްފައިވަނީވެސް
ޚަރަދުތަކަށް ބަދަ
ސކޮށްގެން ގެން
ސރުކާރުން ކުއްލ

ން ނަމަވެސްހ
ންގެ މަޖިލީހުން
ރަދު ކުރެއްވުމަ

ލިއަން ރުފިޔާ 
ރފިޔާއާއި ވާރލް

މ 117.9ލު 
ދި މީގެ އިތުރުން
ރޢުތަކެއް ކަން

.   ވެ

 މުކްަނ

ޭ ނިޒާމަކުން ރާއް
އލަތުގެ ރިކަރަން

މިއިން ކޮން، ރު

މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާ

 ސަރުކާރުންވެސް

ކްޓްތައް ކޮންޓްރެ

 .އްމެވެ

ގެ ބަޖެޓުން ދޭ

 ކޮންމެ އަހަރަކު
ރަދު ޚަބަޖެޓް 

އޅުއްވުމަކީ ރަގަ
 އިތުރަށް ބޮޑު
ން ސިޔާސީ ޕާ
އްސެވުން ރަގުަޅ

ޓގައި ހިމެނިފައި

ކރުމަށްފަހު ބަޖެ
ކީ ރައްޔިތުންގެ

 ގައި ބަޔާންކޮށް
ޝްރޫޢުތަކާއި ޚަ

އެކަން ފާސް ،
ގެ ދަށުން ަސ

ކަމަށާއި އެހެނ 
އެކަން ރައްޔިތުނ
ސލުގެ މަތިން ޚަ

 ހީ 

މިލި 565.8ި 
މިލިއަން ުރ 

ފޔާއާއިއެކު ޖުމު
. އަދި ޓްތަކެކެވެ
ނކޮން މަޝްރޫ
އހީގެ އަދަދުތަކެ

ކުރުމުގެ މުޙިއްމު

ދތުރުފަތުރުގެ ނި
ކަން ނުނިމިދައު
އި ދިރިއުޅޭއިރު

އަމީރު އަޙްމަދު މަ،ލާ)

މިގޮތުން މވެ.

ގ ދައްކާގޮތަށް

ް ގެންދެވުން މުޙި

ދައުލަތުގެ ތަކަށް 

ގޮތުން ދގައިވާ
ވ. ދައުލަތުގެ 
ނޑައެ ސަތެއް ކަ
ލތުގެ ޑެފިސިޓް
އެވެ. އެހެންކަމު
ކަމުގައި ހަމަޖެއް

ފާސްކުރާ ބަޖެޓު

ބަޖެޓެއް ފާސްކު
ތންފީޒު ކުރުމަކީ

ާމއްދާގެ (ނ) 
ހިމެނިފައިވާ މަޝ

ހުށަހަޅާ ރޭގައި
ވަނަ މާއްދައި 

ސާ ދޫކުރެވިދާނެ
 ހިމަނައިގެން އެ

ސް މިއުސޫތއްވެ 

އެހީ ތަކުގެ ހިލޭ 

 އެހީގެ ގޮތުގައި
56.2ށްފައިވާ 

ރުފިޔާ މިލިއަން 
ހީގެ ކޮމްޕޯނަންޓް
ޔއަކީވެސް ކޮން
 ހިމަނާފައިވާ އެ

އެއްފަސް ރައްޤީ

ދަ ،ސްކުރުމާއި
ބޮޑީ ކޮންގޮތެއް
ވަރަކަށް ރަށުގަ

ވަނަ ފަންގިފާިލ 3 (

އޮފީހުން ދެކެމެ

ޑޮލަރުން އަުގ 

ވަމުން ގެހައްދަ 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަ 

ތަކުގެ ޤަވާއިދުގަ
ނޑައަޅާފައިވެއެވެ
 މިފަދަ ސިޔާސަ
ސަބަބުން ދައުލަ
ސަރު ބޮޑުވާތީއެ

ކަ 0.1) %މަނާ

އެއަހަރަކަށް ފާ 

 މަޖިލީހުން ބަ
އހަރީ ބަޖެޓް ތަ

96ސީގެ އަސަ
ވ ބަޖެޓުގައި ހި
ގ އަހަރުގެ ތެރޭ

23ޤާނޫނުގެ 
ފަންޑުން ފައިސާ
ރގެ ބަޖެޓުގައި 
ް ންޖެހޭ ޚަރަދުތަ

ބޭރުގެ ފަރާތްތަ 

ެ ތްތަކުގެ ހިލޭ 
ށް އަންދާޒާކޮށް

 61.6ފައިވާ 
އިނުވާ ހިލޭއެހީ
ލިއަން ރުފިޔާ
ކއްގެ ގޮތުގައި 

އާބާދީއާއި ތަރަ 

ތރައްޤީ އެއްފަސ
ގޮތުން ފައިދާ ބޮ

ވަ 200އާބާދީ 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ކަމުގައި މިއޮ

ހައްދަވާއިރު

ކޮންޓްރަކްޓް

)2.8(

ޕާޓީތަސިޔާސީ
ނ ދިނުމަށް ކަ
ނޫންކަމުން، 

އުސޫލުގެ ސމި
ކުރާނޭދެވޭ އަސ
ފައިސާ ނުހިމަ

)2.9(

ރައްޔިތުންގެ
ބަދަލުކޮށް، ައ
އަދި ޤާނޫނު 
ފާސްކޮށްފައިވާ
އަލުން ހިނގާ
ާ މާލިއްޔަތުގެ 

ސް ފައެޑްވާން
އަންނަ އަހަުރ
ބަޖެޓުން ކުރަނ

)2.10(

ބޭރުގެ ފަރާތް
ލިބޭނެ ކަމަށް
އަންދާޒާކޮށްފަ
ނޑައެޅިފައ ކަ

މި 106.3
މަޝްރޫޢުތަކެ

)2.11(

އާބާދީއާއި ތަ
އިޤްތިސާދީ ގޮ
ރާއްޖޭގައި އާ
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ސް އެހެން 
ރށްރަށުގައި 
ބލުންތަކަށް 
މއްކަމަށާއި 
 ދައުލަތުގެ 
އ ތަންފީޒު 
 ދެވިދާނެ 
 ޑެސިސިޓް 
ސަތުތަކެއް 
 ފުރުޞަތު 
ކރުން އެކި 
 ހިގައިދާެނ 

dit.gov.mvއިލް: 

ސ   

ޤާނޫނީ އަދިވެސް
 އާބާދީ މަދު ރަ
އޮފީހުން ބަލާބެ
ރންޖެހިފައިވާކަމެ
 އެއްކޮލުމުން
ފދަ ސިޔާސަތެއް
ެސންސަސަކަށް

އަބަދު ތާޖެޓް 
އެކަމަށް ސިޔާސ
ރުބަދަލުވުމުގެ 

އެކިސަރުާކ މަ،
 ބޮޑުވެގެން 

   

  

މެ- އީ |6430 331 

 އިޖްތިމާއި، ޤާ
ދި ޙާއްސަކޮށް

ހ ކަމަށާއި މިއޮ
ކޮންމެ ކުަރ ން

ދިކުދި ރަށްތައް
. މިފަ ބލެވެއެވެ

ނޭޝަނަލް ކޮންސ
 ދައުލަތުގެ ބަޖެ
ގައި ދެކޭތީ އެ
ރކުން ސަރުކާރު
ތި އެކަންކުރާނަމ
ޖޓް ޑެފިސިޓް

މްނިޔާޒް އިބްރާހީ

އޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ފެކްސް: |39 332

ީލމީ، އިދާރީ،
. އަގަކުރެވެ އެވެ

 ކުރައްވަންޖޭެހ
 ހުރި މިންވަރުނ
ދެންނެވުނު ކުދި
 ލިބޭނެކަމަށް ބެ
 މިކަމުގައި ނޭ
 ދިމާކޮށްފިނަމަ
މުނނަމުން ދާކަ

ނމެ ފަސްއަހަރަ
ތގެ ގާނޫނެއްނެތ
ލިމަޑުވެ، ބަޖެ

14  
20  

ނި

އޮ

939ރއްޖެ.  ފޯން:

 ސިއްޙީ، ތަޢުލީ
ކަން ފާހަގަ ދާތީ

 ބޮޑު ޚަރަދެއް
ގެ ޚަރަދުތައްތު

ސްޓްމަންޓް މިދެ
ޓުގެ ރިޓާންސް
ވހި ރާއްޖޭގައި
މު ހިންގުމަށް
ފެން ރަދުތަކުން

އިތުރުން ކޮންމ
ން ބޭނުންވާގޮުތ
ރައްގީގެ ދުވެލ

433މުޙައްރަމް 

011ޑިސެމްބަރ

މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާ

ށް އެރަށަކުން
ވ ހިންގަވަމުން

ޮ  ނިސްބަތުން
 މިހާރު ދައުލަތު
ކުރެވޭ އިންވެސް
އިންވެސްޓްމަންޓު
ވެގައިވިޔަސް ދި

އޓަންކޮށް ޤައުމު
ގެ ބަޖެޓް ޚަރަ

. އަދި މީގެމެވެ
އް ތަރައްގީކުރަނ
 ރާއްޖޭގެ ތަރ

19

14 

އަމީރު އަޙްމަދު މަ،ލާ)

ދ ރައްޔިތުންނަށް
ތއްތައް ރާއްވަވާ
 ޙިދްމަތްތަކަށް
އއްފަސްކުރުމަކީ

ރުމަށް ކުސް ކު
ރަދުންވެސް އެއި
އް ހުރި ކަމުގަ
ސިޔާސަތު ބައް
ކަމަށް ދައުލަތުގެ
މިއޮފީހުން ދެކެމެ
 ރާއްޖޭގެރަށްތައް
ގެ ސަބަބުން

ވަނަ ފަންގިފާިލ 3 (

 ދިރިއުޅެމުންދާ
ދިނުމަށް ކަންތަ

ކޮންމެ ދެއްވާ
ް ދީ ތަރައްޤީ އެ
ތރައްޤީ އެއްފަސ
ލާމަތްކުރެވޭ ޚަރަ
ބައެއް ދަތިތަކެއް
ނޫން ގޮތަކަށް ސ
ނުދާނެ ކަމެއްކަ
ޖހޭނެކަމަށް މި
ރު، ރާއްޖެއާއި

 ކަންކަންކުރުމުގެ
  ވ.

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އެރަށެއްގައި
ޙިދްމަތްތައް 
ދައުލަތުން ދެ
ބަލާއިރު އާބާ
އާބާދީއާއި ތަ
ބަޖެޓަށް ސަލާ
ކުރުމުގައި ބަ
ކަމަށާއި މިނޫ
ވުމަކީ ނުވެނު
ކަނޑައަޅަންޖެ
ހުޅުވިފައުވާއި
މިސްރާބަށް

ކަމަށްފެނެއެވެ

 
 




