
 

  

 ބަޖެޓް ދިރާސާ: 2015

 އިޤްތިސާދީ ދާއިރާ:

  ާއިޤްތިސާދާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ  :ކޮމިޓީ  ދިރާސާކުރ 
 ފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮ  : މިނިސްޓްރީ ދާއިރާ /  އޮފީސް  -

  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމ 

  ީމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރ 

  ީމޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިޔު އޮތޯރިޓ 

  ްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސ 

 :އަދަދު  ހިމެނޭ  ބަޖެޓްގައި  -

2014 2015 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

    1188178577 ރިކަރަންޓް:

 ރުފިޔާ

 51,455,334 ރިކަރަންޓް 

 ރުފިޔާ

 އިތުރު  %335

 5084758474 ކެޕިޓަލް 

 ރުފިޔާ

 54,601,411 ކެޕިޓަލް:

 ރުފިޔާ

 އިތުރު  %8.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޓުއަރިޒަމް

 81,640,599 ރިކަރެންޓް 

 ރުފިޔާ

 12080518702 ރިކަރަންޓް 

 ރުފިޔާ

 އިތުރު  %47

 އިތުރ 96% ރުފިޔާ  489608106 ކެޕިޓަލް ރުފިޔާ  2,580,327 ކެޕިޓަލް



އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ

 2827485768733 ރިކަރަންޓް 

 ރ

 4893888508995 ރިކަރަންޓް 

 ރ 

 އިތުރު  %118

 1856582708972 ކެޕިޓަލް

 ރ

 1885584248722 ކެޕިޓަކް

 ރ

 އިތުރު  %18

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް 

 ރެވެނިޔު 

 އިތުރު  37% ރ 5688528212 ރިކަރަންޓް  ރ 4189258005 ރިކަރަންޓް 

 އިތުރު  130% ރ 288088955 ކެޕިޓަލް ރ 182228670 ކެޕިޓަލް

 އިތުރު  7% ރ 19081438725 ރިކަރަންޓް  ރ 17787478838 ރިކަރަންޓް  ކަސްޓަމްސް 

 އިތުރު  18% ރ 2082998775 ކެޕިޓަލް ރ  1785308961 ކެޕިޓަލް

 

 

 ޖުމްލަ ޚަރަދު 

 2014ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ  24.34ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ  2015

 15.75އިންސައްތަ ބޮޑު އަދަދެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން  39ވަނަ އަހަރަށް ރިވައިޒް ކުރި ބަޖެޓާއި އަޅާބަލާއިރު 

އިން ސައްތައެވެ. ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ  64.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ރިކަރެންޓް ޚަރަދެވެ. މިއީ މުޅި ބަޖެޓްގެ

 40ބޮޑު ބައެއް ހިމަނާފައިވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަށެވެ. މިއީ ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ 

އިންސައްތަ  16ވަނައަހަރަށް ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި އަޅާބަލާއިރު  2014އިން ސައްތައެވެ. އަދި 

 2014)  45% އިތުރުވެފައިވަނީ އާމްދަނީ ޖުމްލަ މުޅި  ލިބޭ ދަވްލަތަށް ބަލާއިރު، ށްބަޖެޓަ އިތުރުވުމެކެވެ. 

އެހެންކަމުން މި  .އެވެ( ރުފިޔާ  ބިލިއަން  23.89ވަނައަހަރު  2015 ރުފިޔާއިން ބިލިއަން 16.5ވަނައަހަރު 



ންދާތަނެވެ. ދެވަނައަށް ފާހަގަވަނީ ދަވްލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވާ މިންވަރަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދުވެސް ބޮޑުވަމު

 2014( އޮފީސް ހިންގުމާއިބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދެވެ. މިއީ 17އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރަނީ  )%

 އިތުރުވުމެކެވެ. 44ވަނައަހަރަށް ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި އަޅާބަލާއިރު %

ވެ. ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ހިއްސާކުރަނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދެ 35.3ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ބަލާއިރު، މުޅި ބަޖެޓްގެ %

 3.5ބޮޑުބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ 

މިލިއަން  662ގައި ގެނެވުނު އިންވެސްޓްމެންޓަށް ބަލާއިރު މި އަދަދު ހުރީ  2014ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

ވަނައަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2014ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ރުފިޔާގައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އޮފީސް 

 އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.   %144

 2.7އަށް ޑޮމެސްޓިލް ކޮމްޕޮނެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕަބްލިކްސެކްޓަރމީގެ އިތުރުން 

ވަނައަހަރުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ޑޮމެސްޓިކް ފައިނާންސްގެ  2014ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ. 

 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  1.765ގޮތުގައި، ސަރުކާރަށް ރެއިޒްކުރެވިފައިވަނީ 

 

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ  23.89ލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަކީ ވަނަ އަހަރަށް ދަވް 2015

ވަނަ އަހަރު މުޅިން އަލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް  2015

ބަލާއިރު ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ 2014ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި މިއީ  3.37އަންދާޒާކޮށްފައިވާ 

ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ  12.109އިތުރު އަދަދެކެވެ. ޓެކްސް އާމްދަނީ ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  %45

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިޔާއި އިތުރު އަދަދެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިމެނެނީ  16އާއި އަޅާބަލާއިރު % 2014



ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ އި އާމިލިއަން ރުފިޔާ 706.037 ގެ ގޮތުގައިބެހޭތަންތަނުގެ ފައިދާ 

 ހިމަނާފައިވެއެވެ.  މިލިއަން ރުފިޔާ 117.454 ނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާލިބޭ 

 ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް: 

ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ޤަވްމީ  1.328ބަޖެޓްގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ  2015

އިންސައްތައެވެ. ނަމަވެސް އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން  2.5ރު އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބަލާއި

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް  4.7ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ކަންތައްތައް ހާސިލްނުކުރެވިއްޖެނަމަ މި ޑެފިސިޓް 

 އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

 (ޕީ .ޑީ .ޖީ ) އުފެއްދުންތެރިކަން  ގަވްމީ 

 32.4ވަނައަހަރު ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަން )ދާއިމީ މަގުން( ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ  2015

ކުރިއެރުމެކެވެ. މިބަދަލު މިއީ ޤަވްމީ  10.5އަޅާބަލާއިރު % 2014ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ 

ޓްރީއިން ގެނައި ބަދަލަކާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ "މެތަޑޮލޯޖީ" އަށް މިނިސް

ގުޅިގެން އައި ބަދަލެކެވެ. މިގޮތަށް މި ބަދަލުމިގެނެވިފައިވަނީ، ދަވްލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާން، އޮންނަ ޤާނޫނު 

ނޑު ތަކަށް ފެއްތުމަށް ކަމަށް މިޕާޓީ ދެކެމެވެ.   ބުނާ މިންގަ

އިޤްތިސާދީ ބައިތަކުން ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ހިއްސާކުރާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު، ފަތުރުވެރިކަން  

އެވެ.  10.9އެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެވެ. އެއީ % 29.9ހިއްސާމިކުރަނީ %

މުންގޮސް، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް، މިޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ، އިޤތިސާދުގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާފުޅާވަ 

ބިލްސް ވިއްކައިގެން -ކުރިއެރުމަށް ހުރިދޮރުތައް ބަންދުވެ، ބޭންކްތަކުގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ބޮޑުބައެއް، ޓީ

ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާތީއެވެ. މި ޕާޓީ ދެކޭގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ކޮރަޕްޝަން 



ކަށް މި ބޮޑުވަމުންދަނީ ސަރުކާރު ބޮޑުވެ، ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުބޮޑުވަމުންދާތީއެވެ. ދެމިހެއްޓެނިވި، ދުވަހެއްދުވަހަ

އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އިޤްތިސާދީ ފުރުސަތުލިބޭނެ، އިޤްތިސާދެއް ބިނާކުރުމަށް، އިޤްތިސާދުގައި ސަރުކާރުގެ 

 ރޯލް ކުޑަވާންއެބަޖެހޭކަމަށް މިޕާޓީދެކެމެވެ. 

 : ދަވްލަތުގެ ދަރަނި 

ވަނަ އަހަރު ނިޔަލަށް ދަވްލަތުގެ ދަރަނި  2015މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހިސާބު ދައްކާގޮތުން، 

ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ އެތެރޭގެ ދަރަނި އަދި  20.7ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން  32.999

ނިމޭއިރު ދަވްލަތުގެ އެތެރޭގެ ދަރަނި  ވަނަ އަހަރު 2014ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ބޭރުގެ ދަރަނިއެވެ.  12.283

ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު  2015ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވާނެއެވެ. އަދި  4.841ވަނައަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2013

 2013ވަނައަހަރު ނިމޭއިރު ދަވްލަތުގެ ބޭރުގެ ދަރަނި،  2014ބިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވާނެއެވެ.  1.789

މިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވާނެއެވެ. ދަވްލަތުގެ ދަރަނި، ޤަވްމީ  641އިރު ވަނައަހަރާއި އަޅާބަލާ

 އިން ސައްތައިގައެވެ.  63.2އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން 

މީގެ އިތުރުންވެސް، ދިވެހިސަރުކާރުން ޒިންމާވާންޖެހޭ "ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީސް" އެބަހުރިކަން 

ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނިންމޭ ކޯޓް މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޖީ.އެމް.އާރު ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި 

މައްސަލާގައި ދިވެހިސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހިދާނެ ފައިސާއެއް "ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީ" އެއްގެ ގޮތުގައި 

 ހިމަނާފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 :ތައްތައް ކަން  ހުށަހަޅާ  ސަރުކާރުން  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ 

 ކަމެކެވެ. އެއީ: 5ވަނައަހަރުގެ ބަޖޭޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައިގަނޑު  2015



ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރ މަހުން ފެށިގެން އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ ރިވައިސްކޮށްގެން ލިބޭނެ ކަމަށް  2015 .1

 މިލިއަން ރުފިޔާ. 553ލަފާކޮށްފައިވާ 

$ ނެގައިގެން 10އި، ފަތުރުވެރިޔަކު ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ގްރީން ޓެކްސްގޮތުގަ .2

 މިލިއަން ރުފިޔާ. 341ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ކޮސްޓް  އެކްއިޒިޝަންސް އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ  އަންނަ  ދަށުން  ގެ ޒެޑް.އީ.އެސް .3

ނޑައަޅާފައިވާ   ބިލިއަން ރުފިޔާ. 1،542ކަ

ހެޅައިގެން ހުށަ ދިނުމަށް ކުއްޔަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށް ގޮތުގައި ރިސޯޓްގެ ރަށް 10 އިތުރު  ގައި  2015 .4

 މިލިއަން ރުފިޔާ. 540ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

 މިލިއަން ރުފިޔާ.  400ބިންވެރިކޮށްގެން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  .5

މިހާރުވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގެމުންދާގޮތަށް، ނެގެމުންދާނަމަ ، ކޮށް މްޕޯޓް ޑިޔުޓީ ބޮޑު އި އެމް.ޑީ.ޕީ ދެކޭގޮތުގައި 

އެއީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ދެރަޔެއް ލިބިގެންދާނެކަމެކެވެ. ދުނިޔާގެ ޤަވްމުތަކުން 

މުއްސަނދިމީހާ ޓެކްސް ނަގަމުންދަނީ، "ޕްރޮގްރެސިވް"ކޮށް ސީދާ ޓެކްސްއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ ނިސްބަތުން 

ގިނައިން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި، ފަޤީރުމީހާ މަދުން ޓެކްސްދައްކާގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ 

)ރިގްރެސިވް ޓެކްސް އެއް( ނެގެމުން، ނިސްބަތުން ފަޤީރުމިހާ ދައްކާ މިންވަރު ބޮޑުވެ، މުޖުތަމައުގައި 

އެވެ. މީގެ ސަބަބުން، އާއްމު ރައްޔިތުމީހާ ދައްކަންޖެހޭ އޮންނަންޖެހޭނެ އިޤްތިސާދީ ހަމަހަމަކަން ނެތިގެންދާނެ

ޓެކްސް ދެގުނަ )ޑަބަލް ޓެކްސް( އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. މިއީ މި ޕާޓީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެ ހިތާމަކުރާކަމެކެވެ. 

ވެ. އޭގެ އިތުރުން،  މީގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް އަންނާނެއެ

އެއީ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތް ނުހިގަނީސް ޓެކްސް ނެގުމުން، ވިޔަފާރިތަކަށް "ކޭޝް ފްލޯ މެނޭޖް" ކުރަން 

ދަތިވެގެންދާނެތީއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން، އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ ދައްކަން ޖެހުމުން، ކަސްޓަމްސްގައި ހުންނަ 



ގައި ކުރިއަރައިދިޔުމަށް ހުރަސްތަކެއް ހަލާކުވެފައި ހުންނަ މުދަލަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި، ވިޔަފާރީ 

ކުރިމަތިވެގެންދާނެއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަބަދުވެސް ވަކާލާތު ކުރަމުން މިދަނީ އިމްޕޯޓް ޑީޔުޓީ އުވާލެވި، 

ޕްރޮގްރެސިވް އަދި ސީދާކޮށް ނެގޭ ޓެކްސްއެއް ނެގުމަށެވެ. މިގޮތަށެ ނެގުމުން، ދަވްލަތަށް ޓެކްސްދައްކަންޖެހޭނީ 

މަލާތްނިމިމުން ކަމަށްވެފައި ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރުމުގެ ދަތިތައް ފިލައިގެންދާނެއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ވިޔަފާރީގެ މުއާ

ދެކެނީ، ސަރުކާރުގެ ޓެކްސް ޕޮލިސީވާންޖެހޭނީ، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އޭގެސަބަބުން 

މަހަމަކަން ގެނެސްދޭ ސިޔާސަތަކަށެވެ. އިތުރުފިއްތުންތަކާއި ކުރިމަތިނުވާ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިޤްތިސާދީ ހަ

މީގެ އިތުރުން، އެމް.ޑީ.ޕީ ކަންބޮޑުވަނީ ބަޖެޓްގައި، އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ ރިވައިސްވެގެން އަންނައިރު، މި ބޮޑުވެގެން 

 ނެތުމުންނެވެ.އަންނަ ބާވަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ގޮތަށް، ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި

$ ނެގުމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް، 10ގައި ކޮންމެ ފަތުރުވެރިޔަކު އަތުން ދުވާލަކަށް ގޮތު ގްރީން ޓެކްސް 

 ދާ ރިޒޯޓްތަކަށް ފަންތީގެ މަތީ  އެންމެ އެއްހަމައެއްގައި،ރާއްޖޭގެމީގެ ނޭދެވޭ ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެއެވެ. 

ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މި ގޮތަށް ބަދަލުވެގެން  ވާއެދެވިގެން  އެންމެ  ނެގުމަކީ އެއް ޓެކްސް އަތުން ފަތުރުވެރިންގެ

އަންނައިރު، ރާއްޖެ އަންނަ އެކި އެކި ޤަވްމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިންގެ "ޕްރައިސް ސެންސިޓިވިޓީ" އަށް 

ބަލާލަންވާނެއެވެ. ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، މި ވަގުތު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 

ނޑަކަށް އިން ސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި ޔޫރަޕްގެ ޤަވްމުތަކުން އަންނަ  40 ގާތްގަ

އަށް ބޮޑުވެ،  12ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކުން މިދަނީ ދަށަށްކަމަށްވީހިނދު، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ %

ގުމުން، މެދު ފަންތީގެ ދައްކަންޖެހި އަދި އޭގެ އިތުރުން މިފަދަ ޓެކްސް ނެ 10ސަރވިސް ޗާޖް %

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓުގައި، ރާއްޖޭގެ "ކޮމްޕެރެޓިވް އެޑްވާންޓޭޖް" ގެއްލިގެންދާނެކަމަށް މިޕާޓީ ދެކެމެވެ. 

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަކީ ވަރަށް 'ޕްރައިސް ސެންސިޓިވް" ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވަމުންދާއިރު، މިފަދަ 



ނެގިގެންދިޔުމުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ  ޓެކްސް މިގޮތަށް، މި މިންވަރަށް

 އަސަރުތަކެއް ކުރާނެކަން މިޕާޓީ ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފުޅާވަމުން އަންނަ ގެސްޓް ހައުސް ފަތުރުވެރިކަން، މިބަދަލުގެ ސަބަބުން 

މިވަގުތު، ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައި، އެވްރެޖް ރޫމް  ބައޮތެވެ.ރު އެ މުޅިން ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބި

ނޑަކަށް %50-$60ރެންޓް،  އަށް  52$ ހުރިއިރު، މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން، "އިފެކްޓިވް ޓެކްސް ރޭޓް" ގާތްގަ

އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. އެއީ ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ހިމަނައިގެންނެވެ. ގެސްޓްހައުސް ސިނާއަތަކީ، 

މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައި، ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބުމަށް އޮތް ފުރުސަތަކަށް ކުދި އަދި 

ވެފައި، މީގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގައި އިޤްތިސާދީ ހަމަހަމަކަން ގެނައުމަށް އޮތް ސިނާއަތަކަށް ވީހިނދު، މި ފަދަ 

ރުވިފައިވާ އެޖެންޑާއެއްގެ ދަށުންކަމަށް މިޕާޓީ ބަދަލެއް ގެންނަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ފޮ

 ދެކެމެވެ.

ބިލިއަން  1،542އެކްއިޒިޝަންސް ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި އަންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ  އެސް.އީ.ޒެޑް ގެ ދަށުން 

މިލިއަން ޑޮލަރު( ލިބޭނީ ކޮން އުސޫލަކުން، ކޮންގޮތަކަށް، ކޮންތަނެއް، ކޮންކަހަލަ ވިޔަފާރިއެއް  100)

 ކޮށްލަން  ފާހަގަ ށް، އިންވެސްޓަރަށް ދީގެންތޯ އެނގެން ނެތުމަކީ، މިޕާޓީ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ.ކުރުމަ

 585ވަނައަހަރު  2016މިލިއަންރުފިޔާ،  585ވަނައަހަރު 2015 ހަދަން އެއަޕޯޓް ހުޅުލެ ނުކުތާއަކީ، ޖެހޭ

އެޤްޒިމް ބޭންކްއިން ނަގަން  ބިލިއަން ރުފިޔާ ޗައިނާ 1.17ވަނައަހަރު  2017މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި 

އަހަރަށް އިންވެސްޓަރަށް  99ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މިއަދަދުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ގެންނަން، ސަރުކާރުން 

ވިއްކާލުމަށް )އެކްއިޒިޝަން ފީ ނެގޭނަމަ ވިއްކާލީކަމަށް ބެލެވޭނެ( ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ދިވެހި ދަވްލަތުގެ ކޮން 

 ކުރެވެއެވެ. ހަރުމުދަލެއްތޯ އެބަ ސުވާލު



ވަނަ އަހަރުގައި އެސް.އީ.ޒެޑް އިންވެސްޓްމެންޓް އެކްއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން  2015

ބިލިއަން ޑޮލަރު އެބަ ބޭނުންވެއެވެ.  1ނެގިޔަސް، ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި  %10

ގެ އެކަނި އައިސް އޭގެއިން  2015އި، މި އަދަދު އިންވެސްޓްމެންޓް އަންނާނީ މުޅި އަހަރުތެރޭގައި ކަމަށް ވެފަ

މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުމަކީ ދުރުކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް  100އެކްއިޒިޝަންސް ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި 

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނުކުތާއަކީ، އެސް.އީ.ޒެޑްގައި އިންވެސްޓްކުރަން ކޮސްޓްގެ ނަމުގައި، ފައިސާނެގުމުން، 

ކޮންސެޕްޓްގައި އޮންނަ "ޓެކްސް ފްރީ" ޒޯނަކަށް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމެއްގައި ނެގިޔަސް، އެސް.އީ.ޒެޑް ގެ އެ

އެކްއިޒިޝަންސް ކޮސްޓް ނެގުމުން، އެ ނެގެނީ "އިފެކްޓިވް ޓެކްސް" އެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ. އެހެންކަމުން، 

އިޒްކުރަން އެބަޖެހޭކަމަށް މި އެސް.އީ.ޒެޑް އަށް ވީހާވެސް ގިނަ އިންވެސްޓްމެންޓް ގެނައުމަށް، މިސިޔާސަތު ރިވަ 

 ޕާޓީ ދެކެމެވެ. 

ފައިސާ ދަވްލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ހޯދުމަކީ މި ޕާޓީ މަރުހަބާ  ރިސޯޓްތައް ހެދުމަށް ރަށްތައް ކުއްޔަށްދީގެން،

ކިޔާކަމެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން "އެކްސްޕޯޓް ބޭސް" ބޮޑުވެ، ބޭރު ފައިސާލިބޭނެ އިތުރު ދޮރުތަކެއް 

. ނަމަވެސް، މި ޕާޓީ ދެކޭގޮތުގައި ފޯކަސްއަކަށް ވާންވާނީ އަލަށް ރިޒޯޓްހެދުމަށް ރަށް ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ

ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، މިހާރުވެސް ރިސޯޓްހެދުމަށް ދޫކުރެވި، ނުހެދި ހުރި ރަށްތައް ހެދޭނެ ސިޔާސަތެއް 

ނޑައެޅުމެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މިގޮތަށް ދަވްލަތަށް  ލިބޭ ފައިސާއާއި އެއްވަރަށް ކަ

ސަރުކާރުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ބޮޑުވަމުންދާތީއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދަވްލަތުގެ ފިސްކަލް ހަމަތައް ގެއްލި، 

 ބޮއްސުންލަމުންދާތީއެވެ. 

ނޑު އެއް ސިޔާސަތެކެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން މި  ބިންވެރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތަކީ  މި ޕާޓީގެ މައިގަ

ވަނައަހަރަށް ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުން  2015ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ގިނަކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް  400އަހަރު  2015ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގައި ބިންވެރިކޮށްގެން ހަމައެކަނި 



މި ޕާޓީ ކަންބޮޑުވެއެވެ. ، ތަފްސީލެއްނެތުމުން  ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. ބަޖެޓްގައި މިކަމާއި ބެހޭ އެހެން އެއްވެސް

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، މިގޮތަށް ބިން ދިނުމުން، އެ ބިން ގަންނަ ފަރާތައް ބިންއެއްކޮށް، އަބަދަށް މިލްކުވާއިރު، 

ބިންވެރިކުރަން ވިއްކަނީ ކޮން އުސޫލަކުން، ކޮންބަޔަކަށް )ދިވެހިންނަށް އެކަނިތޯ ނޫނީ ބޭރުގެފަރާތްތައްވެސް 

ނޭގޮތަށްތޯ(ކަމެއް ބަޖެޓަކުން އެނގޭކަށްނެތެވެ. މި ޕާޓީ ކަންބޮޑުވަނީ މިގޮތަށް އޮތުމުން، އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ހިމެ

ދަށުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް އިންވެސްޓްކުރެވޭއިރު، 'ބިންވެރިކޮށްގެން'، މިހާރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަވްލަތަށް 

ހޭނެތީއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން، މިގޮތަށް އޮތުމުން، ދައްކަން ޖެހޭ، "ލޭންޑް ރެންޓް" ވެސް ދައްކަން ނުޖެ 

ބިންގަނެ، ބިންވެރިވެ ރިޒޯޓް ހިންގުމުން ދަވްލަތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު، ހެކްޓަރުގެ ނިސްބަތުން ލިބޭ އާމްދަނީ 

އި އުނިވެގެންދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ޕާޓީ ދެކެނީ މި ސިޔާސަތަކީ، ވަރަށް މަކަރުވެރި ރޭވުމަކުން، ސަރުކާރާ

ގުޅުންހުރި އިސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ރިޒޯޓް ހިންގައި، އަދި ދަވްލަތަށް ދޭންޖެހޭ "ލޭންޑް ރެންޓް" ނުދެއްކުމަށް 

 ހުޅުވައިދޭ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. 

 ސަރުކާރުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ އަމާޒު 

 

ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީއަށްވުރެ ޚަރަދުތައް  މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ

ބޮޑުވުމެވެ. އަދި އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ނުކުރެވި ނޫނީ ނުވެ ދިޔުމުންނެވެ. މިގޮތުން 

ޤާނޫނުގެ  ދަވްލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ، 2013/7ބަލާއިރު ބަޖެޓް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ، ޤާނޫން ނަމްބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި އެބުނާ، މާލީ ރިސްކްތައް ކުޑަކުރެވޭނެ މިންވަރެއްގައި ނޫންކަން މި ޕާޓީން ފާހަގަކުރަމެވެ.  9

މީގެ އިތުރުން، ދަވްލަތުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ބިނާވާންޖެހޭނީ ދެ ފުށް ފެންނަ، ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި މެދު 

ނ ނޑުދަ ޑިތައް ބަޔާންކުރާ އަސާސަކަށްވީހިނދު، މި ސިފައެއް ރާސްތާއިން ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ، ލަ

ބަޖެޓުން ނުފެންނަކަން މިޕާޓީއިން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ދަވްލަތުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ވާންވާނީ އިންޓަރ 



ގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ އެތެރޭގެ  2015ޖެނެރޭޝަނަލް އިކުއިޓީ ހިމާކުރެވޭ ގޮތަށްކަމަށްވާއިރު، 

ބިލިއަން  32.99ބިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވާނެކަމަށެވެ. އަދި މުޅި ދަވްލަތުގެ ދަރަނި  1.899ދަރަނި 

ވަނަ  2015ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ބޮލަކަށްޖެހޭ ދަރަނީގެ މިންވަރު 

ނޑަކަށް   ރުފިޔާގައެވެ. 92،000އަހަރު ނިމޭއިރު ހުންނާނީ ގާތްގަ

ވަނަ އަހަރު އާ ވަޒީފާތަކެއް ނުއުފައްދާނެ ކަމަށްވީހިނދު، ހުށަހާޅާފައިވާ ބަޖެޓުން  2015ން ވަނީ ސަރުކާރު

އަހަރު ފުރިގެން ދާއިރު، ސިޔާސީ  1ހުޅުވިގެންނުދެއެވެ. ސަރުކާރަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު       

އެހެން ވަޒީފާއެއްނެތެވެ. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ވަޒީފާ ފިޔަވައި އުފެދުނު 

އެކްޓިވިސްޓުން، އެތަންތާގައި ތިބި، ސިޔާސީ ޚިޔާލުތަފާތު ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، ވަރަށް ގިނަ 

ހާސް،  94ރޭގައި ހިމެނޭ އަދަދަކަށް ލެވިފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ސިޔާސީ ވައުދުގެ ތެ 

ނޑަކަށް އެންމެ  1ވަޒީފާގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރަށް  އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު، އުފެދިފައިވަނީ ގާތްގަ

ހާސް ވަޒީފާ  94އަހަރުގެ ތެރޭގައި  4އެއްހާ ވަޒީފާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ބާކީ  500ގިނަވެގެންވެސް 

ނޑަކަށް  ފާ އުފެދެން އެބަޖެހެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ފިސްކަލް ވަޒީ 70އުފެއްދުމަށް ދުވާލަކަށް ގާތްގަ

ޕޮލިސީގެ އަމާޒުހުރީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިނދަޖައްސާލުމާއި ދިމާލަށް ވެފައި، ގެސްޓް 

ހައުސް ފަތުރުވެރިކަން ނެތިގަންދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތްހިނދު، މިއަމާޒު ހާސިލްނުކުރެވިދާނެތީ، މިޕާޓީ ނުހަނު 

 ންބޮޑުވެއެވެ. ކަ



 

ވަނައަހަރަށް ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުން ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ  2015މަތީގައިވާ ޗާޓުން އެފެންނަނީ، 

ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަމާޒުކުރެވޭން ދާއިރާތަކެވެ. ވަޒީފާއަކީ އާއްމު ރައްޔިތުމީހާގެ ހާލަތު ބަދުލުކުރުމަށް 

ންނަވާނެފަދައިން، ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ވީއިރު، ފެނިވަޑައިގަ 

 ހޯދައިދޭނެ ސިޔާސަތެއްނެތެވެ. 

ކުދި އަދި މެދު ގެ ބަޖެޓްގެ ސަބަބުން  2015އެފަދަ ސިޔާސަތެއް ނެތްއިރު، ކުރިންވެސް ދެންނެވިފަދައިން 

މިގޮތުން ވަޒީފާގެ ވަރަށް ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް 

 ފުރުސަތުތައް ހުޅުވުމުގެ ބަދަލުގައި އިތުރަށް ބަންދުވެގެންދާނެއެވެ. 

ގައި ރާއްޖޭގެ  2015ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެންމެ ކަންބޮޑުވާކަމަކީ،  24.3

ދޫކުރުން ފިޔަވައި  ރިޒޯޓް 10"އެކްސްޕޯޓް ބޭސް" ބޮޑުވާނެ ސިޔާސަތެއްނެތްކަމެވެ. ރިޒޯޓް ހިންގުމަށް 

ރާއްޖޭގެ އެސްޕޯޓް ބޭސް ބޮޑުވެ އޭގެ ސަބަބުން، ދަވްލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ފާއިދާކުރަނިވި ސިޔާސަތެއްނެތެވެ. 



އަހަރު ފަހުންކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.  10-20އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ފައިދާ ލިބޭނީ 

ރަށްތައް ރިޒޯޓްތަކަށް ބަދަލުވެ "އޮޕަރޭޝަނަލް" ވާނެ ދުވަހެއް ނޭގޭ އިރު، ، ރަށް ދޫކުރެވި 10މީގެ އިތުރުން 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ތަންފީޒްވެ ނިމޭއިރު، ދިވެހި ރުފިޔާގެ ސަޕްލައި ވަރަށް ބޮޑުތަން  24.3

ސް ބޮޑުވެ، އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވާވަރު މިހާރަށްވުރެވެ

ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން  އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އުނދަގޫވާނެ 

ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ތަކެތީގެ އަގު އަތް ނުފޯރާފަށަށް ދިވެހިރުފިޔާގެ އަގު ވެއްޓި، 

މި  .އޭ އަށް މިނިވަން މާލީ ސިޔާސަތެއް ހިންގަން ދަތިވާނެކަމަށް ދަވްލަތުގެ ރިޒާވްއަށް ބާރު ބޮޑުވެ، އެމް.އެމް 

ޕޮޒިޝަން ގޯސްވެ، ކަރަންޓް ބެލެންސް އޮފް ޕޭމެންޓްސް ޕާޓީ ދެކެމެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން މިހާރުވެސް  

 އެކައުންޓް ޑެފިސިޓް ފުޅާވަމުންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


