
  :ބަޖެޓް ދިރާސާ  2015

 :ގުޅުންތައް  އަޤްވާމީ ބައިނަލް ސިޔާސަތާ ޚާރިޖީ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  ފީސް/ދާއިރާ:އޮ 

 ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމެޓީ   ދިރާސާ ކޮމެޓީ:

 ބަޖެޓް ގައި ހިމެނޭ އަދަދު:

 3102  :ުމިލިއަން ރުފިޔާ( 03028)  ފިޔާ ރު  030،828،321ގައި ހިނގި ޙަރަދ 
 3102  :ުޕަރސެންޓް  3321މިލިއަން ރުފިޔާ :  02122) ފިޔާ ރު  021،223،100ގެ ރިވައިޒްޑް ޚަރަދ

 އިތުރު(
 3102  :ުންޓް އިތުރު(ސެ ޕަރ 31މިލިއަން ރުފިޔާ :  01120) ފިޔާ ރު  011،011،222އަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދ 

  :ްފިޔާ ރު  011011322ރިކަރަންޓ 

  :ްފިޔާ ރު  1،112311ކެޕިޓަލ 

 :ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ދިރާސާ 

o 3102  ިފައިވަނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ކޮން މަގަސަދުތަކެއް ހާސިލް ށްއިތުރުވި ފައިސާ ޚަރަދު ކޮ ވަނަ އަހަރަށް މ
 ކުރަންތޯ ބަލާލަންޖެހެއެވެ.

 

o 3102  ިނޑައޅިފައިވާ ބައ ވަނަ އަހަރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް ގެ ބޮޑު ބައެއް ކަ
ބޭރުގެ މިޝަންތައް އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ނުހިންގި، ބައެއް މިޝަން ތައް ބަންދުކޮށް، އަނެއްބައި ކަމަށްވާ ރާއްޖެއިން 

ފައިވާތަނެވެ. ބަންދު ކުރި މިޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝް ގައި ހުންނަ މިޝަން ށް މިޝަންތައް ޑައުންގްރޭޑް ކޮ
ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ޑިޕްލޮމެޓުން އަނބުރާ ގެނެސް މިޝަން ހިމެނެއެވެ. މި ދެ މިޝަން  ގައި ހުންނަ.އީއޭ.އަދި ޔޫ

މަސްތަކަކަށް ފަހު އަލުން އެ ދެތަންވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. ޑައުންގްރޭޑް ކުރި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ޒަމާނުއްސުރެ 
ކަމަށްވާ  ވެރިއެއްގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ނުފޫޒުގަދަ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މުހިންމު ބައި 

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުރި މިޝަން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަކީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގުމުގައި ވަރަށް 

ދުރުވިސްނުމުން އެއްކިބައިވެ ތިބެ ކުރައްވާފައިވާކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި މިއިން  ,ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ 
ޚާރިޖީ ސިޔާސަރު ހިންގުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ އަމާޒެއް އަދި ދުރުވިސްނުމެއްވެސް ނެތް ދައްކުވައިދެނީ، ސަރުކާރުގެ 

ކަމެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތަކެއް ގިނަގުނަ ޚަރަދުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ބޭކާރުވެގެން މިހާރުވެސް 
 ވަނީ ގޮސްފައެވެ. 

 



o 3102  ްނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާލާއިރު މި އަހަރުތެރޭގައި ބަންދު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިޝަންތަކަށ ކަ
ނަމަވެސް އެ މިޝަންތަކުގެ  ކުރެވުނު ނުވަތަ ޑައުންގްރޭޑް ކުރެވުނު ބައެއް މިޝަންތަކަށް ފައިސާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީ

ނޑައެޅޭ ފައިސާއަށް ވާނެ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް އެ މިޝަންތަކަށް ކަސްތަގުބަލާމެދު ވާނެ ގޮތެއް ނޭގެއެވެ. އަދި މިމު
 ގޮތެއްވެސް ނޭގެއެވެ. 

 
o ޮއުފެދޭ އަނެއް  ފައިވާ ކުރުމަށް ބަލާލާއިރު ށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ މިޝަންތަކުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރު ކ

ން ގެންދަވާ ސުވާލަކީ މިފަދަ މިޝަން ތަކުގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމު
ސީނިއަރ މުއައްޒަފުންނަށް، ޚާއްސަކޮށް އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ހަމަހަމަގޮތުގައި ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެފައިވަނީ ކިހާ 

 މިންވަރަކަށްތޯއެވެ.
 

o ްފައެވެ. ސުވާލަކީ ށްނަ މިޝަން ގެ ޚަރަދުވަނީ ކުޑަކޮ މިޝަން ތަކުގެ ބަޖެޓަށް ވަކިވަކިން ބަލާލާއިރު، އިންޑިޔާގައި ހުނ
ގްރޭޑް ކުރެވެނީ ބާވައެވެ؟ އެހެން ކަމުގައިވާނަމަ މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިޝަންވެސް ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ޑައުން މި

ޕަރސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަންފާހަގަ  20ކަމެކެވެ. އަނެއްކޮޅުން މެލޭޝިޔާ ގައި ހުންނަ މިޝަން ގެ ބަޖެޓް އަށް 
ށް ހާސިލް ކުރެވިދާނެ ނަތީޖާ އަށް ބަލާ ނަމަ، މި އަދަދުތައް ކުރެވެއެވެ. ވީމާ، މި މިޝަން ތަށް މެދުވެރިކޮ
 ބެލެވޭކަށެއްނެެެތެވެ.  ހުށަހެޅުމުގައި ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް އޮތްކަމުގައި

 
o ްމީގެ އިތުރުން މިޝަންތަކުގެ ރިކަރަންޓް އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ތަކަށް ބަލާލާއިރު، ޗައިނާގައި ހުންނަ މިޝަނަށ 

ނޑައެޅިފައިވަނީ އްގޮތުގައި އެކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ  ވެސް ޚަރަދެއް ހިމެނިފައިނުވާއިރު، އެހެން ބައެއް މިޝަންތަކަށްވެސް ކަ
އެތަންތަނަށް އެކަށީގެންވާ އެހީއަކަށްވާ ވަރަށްވުރެ މާ ކުޑަ އަދަދެކެވެ. ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ބަލާއިރު، ތަފްސީލު 

އް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ހިންގާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ތަމިޝަންފައިވާ ފާއިސާ އަކީ، ޅިކަނޑައެނެތުމާއި އެކު 
 ބޭނުންވާ މިންވަރު ކަމުގައި ދަންނަވަން ދައްޗެވެ.

 
o  ިޚާރިޖީ ދާއިރާ އަކީ ޚާއްސަ ފަންނީ ދާއިރާ އެއްކަމުގައި ބެލެވިގެން، އެ ރޮނގުން ބަޔަކަށް ތަމްރީނުދެވިފައިވާއިރު، އަދ

ސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ މިޝަން ތަކަށް މުއައްޒަފުން އެފަދަ މީހުން ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި މަ 
ނޑައަޅާއިރު، އެ މުއައްޒަފުންނަށް ފުރުސަތު ގެއްލި ނުވަތަ ހަނިވާ  ގިނަވާ ކަމީ  ތައްގޮތަށް ސިޔާސީ އެޕޮއިންޓްމަންޓްކަ

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  ކަމަކީވާކަމެއްކަމުގައި ވާތީ މި ކޮށް ހިންގާ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރަހަކަށް މިޝަންތައް ޕްރޮފެޝަނަލް
 ކަމެކެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހި މިޝަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

o  ،ްއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރާއިރު، މިސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ބަލާލުން ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓާކޮންމެއަކަސ
 ވާހަކަދައްކަވަމުންމަޖިލީހުގައި މައުމޫން  ދެކެމެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދުންޏާމުހިންމު ކަމުގައި 

އިން ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒް ކުރާއިރު ކަންކަން ނިންމުމުގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޝްވަރާއެއް ދިވެހިރާއްޖެ
ތުންގެ ފާއިސާއިން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކޮއްގެން ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ ބޭނުމެއްނުވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރައްޔި



ބޭބޭފުޅުން ދުނިޔޭގެ އެތައްމިތަނަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރެއްވުމަށާއި، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މިޝަންތަކެއް ބެހެއްޓުމުގެ 
  ބޭނުންތެރިކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

   

 ން ކަންބޮޑުވުން / ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭގެއްލު 

ށް ބޭރު ޤައުމު ތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ގުޅުން ބަހައްޓަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އެކިފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން، ޚާއްޞަކޮ  -1

  ބޮޑުވެފައިވުން 20މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާއިރު ބަޖެޓް %

ބޭރު ޤައުމު ތަކުގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ މިޝަންތަކަށް ސިޔާސީ މަޤާމްތައް އިތުރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން -2  

ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު  މިނިސްޓްރީގައި ތިބި ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓާފަށް ވަޒީފާގެ ޔަޤީންކަމާއި އެކު ފޮރިން ސާވިސް -3
ން.ހަނިވަމުންދާކަ   

ގެ މުއައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށް، އަންހެން މުއައްޒަފުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި ފުރުޞަތު ހަނިވެފައިވާކަން ބޭރުގައި ހުންނަ މިޝަންތަކު  -4  

ދުރާލާ ޕްލޭން ކުރުމެއްނެތި މިޝަންތައް ބަންދުކޮށް އަލުން ހުޅުވަމުން ގެންދާތީ އެކަމަށްދާ ޚަރަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަން. -5  

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ދެއްވާފައިވާ ބައެއް އަދަދު ތަކަކީ ހަޖުލެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނަންހުރި ކަން.މިޝަންތަކުގެ  -6  

5500/-   –އަބޫދާބީ   

11500/- –ސިންގަޕޫރު     

   12985/-     -ޖަޕާން

 14މިހާރުވެސް ސިޔާސީ މީހުން ކަމަށްވާއިރު % މީހުންނަކީ  5މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ހައިކޮމިޝަންގައި ތިބި މުއައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  -7
 ބަޖެޓް އިތުރު ވެފައިވާކަން 

56ގައި % 2015ޕީއެސްއަިއޕީގެ   -8  

  61ގައި % 2016          

  62ގައި % 2017          

ގަނެގެން މިއަދަދު ތައް ޙާޞިލް ޤައުމު ތަކާއި މަޝްވަރާނުކޮށް ވަކިވެ ބޭރުގެ ލޯނާއި ހިލޭ އެހީއިން ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާއިރު، ބޭރުދުނިޔޭގެ 
 ކުރެވިދާނެތޯ.

 
 ސުވާލު:



 

o 3102  ޯ؟ގައި ކިތައް މިޝަން ބަންދު ކުރެވުނުތޯ އަދި ކިތައް މިޝަން ހުޅުވުނުތ 

 

o 3012 ޯ؟ގައި އަލަށް ކިތައް މިޝަން ހުޅުވާނަންތޯ އަދި އެއްވެސް މިޝަނެއް ބަންދުކުރާނަންތ 

 

o ާމަޝްވަރާ ކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ދުންޔާ ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އުމު ތަކާ ޤަރިޖީ ކަންތައްތަކުގައި ބޭރުގެ ޚ
 ؟ޚާރިޖީ ދާއިރާ އަށް މިވަރުގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްކުރަންޖެހޭތޯ

 

o 3102  ެއަކީ ބޭރުގެ ލޯނާއި ހިލޭ  %62އާއި  %61ގައި  2017އާއި  2016އަދި  %56ގެ ޕީއެސްއައިޕީ ގ
މަށްވާއިރު، ފޮރިން މިޝަންތަކުގެ ބަޖެޓުން  އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އެހީ ހޯދުމަށް އުއްމީދު ކުރާ މިންވަރު ކަ

މިސާލަކަށް ކެރިއަރ ޑިޕްލޮމެންޓުންގެ އަދަދު މަދުވެފައި، ސިޔާސީ އެޕޮއިންޓީންގެ އަދަދު ، އިންތިޒާމް ކުރެވޭ މިންވަރު
ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ  ރާއްޖޭގެ ގިނަކޮށް އޮތުމުން، އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ފޮރިން ސާވިސްއެއްގެ ގާނޫނެއްވެސް ނެތްހިދު،

 ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ހޯދުމުގެ ގާބިލްކަން މިނިސްޓްރީގައި ހުރިތޯ؟
 

 :އިސްލާހު 

  

 ގެންގުޅުއްވާ އެކަހެރިވެގަތުމުގެ ޞިޔާސަތު ތަންފީޒް ކުރުމަށް މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް  ސަރުކާރުން 


