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2009 ވަނައަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުގައި، އައި.އެމް.އެފް ގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރާއްޖޭގެ 

އިޤްތިސާދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ވަނީ، އިޤްތިސާދަށް ހެޮޔ ބަދަލުތަކެއް ގެނައެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަޮކށް، އިޤްތިސާދުގައި ސަރުކާރުގެ ޯރލް ކުޑަޮކށް، 

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. ބޭނުމަކީ، މުއްސަދިންނާއި، 

ފަގީރުންނާއި ދެމެދުގެ ފަރަގުކުޑަޮކށް، އިޤްތިސާދީ ހަމަޖެހުމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމެވެ. 

ނަމަވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަން ބަދުލުވެގެން ދިޔުމާއެކު، މި ޯހދުނުކުރިއެރުންތައްވަނީ 

ފަހަތަށްދާން ފަށާފައެވެ. ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލެންފަށާފައެވެ. ރައީސް 

ޔާމިންގެ ސަރުކާރަށް، އެއް އަހަރާއި ބައި ވެގެންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު؛ ކުރިން 

ހީކުރެވުނު ޮގތާއި ޚިލާފަށް، ވަނީ ގެއްލިގެންދިޔަ އިތުބާރު އިތުރަށް ގެއްލި، އިޤްތިސާދީ 

ހާލަތުވަނީ ޯގސްވާންފަށާފައެވެ. 

 

2015 ވަނައަހަރު ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަން )ދާއިމީ މަގުން( ހުންނާނެ ކަމަށް، 2015 

ވަނައަހަރަށް ފާސްޮކށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ލަފާޮކށްފައިވަނީ 32.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

މިއީ 2014 އަޅާބަލާއިރު %10.5 ކުރިއެރުމެކެވެ. ނަމަވެސް، ނޭޝަނަލް ބިޔުޯރ ޮއފް 

ސްޓެޓިސްކްސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބު އިއުލާންޮކށްފައިވަނީ 2014 ވަނައަހަރުގެ 

ޮއކްޯޓބަރ މަހުގަކަމުން، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަން 

އެނގޭކަށްނެތެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓާއި ބެހޭޮގތުން، އެމް.ޑީ.ޕީ 
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އިން އާއްމުކުރި ތަފްސީލީ ބަޔާންގައި ފާހަނގަޮކށްފައިވާޮގތަށް، %10.5 ކުރިއެރުންކަމަށް 

ހިސާބުތަކުންދައްކަނީ، ދަވްލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާން، ޮއންނަ ޤާނޫނު ބުނާ މިންގަނޑު 

ތަކަށް ފެއްތުމަށް، ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ޯހދުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ “މެތަޮޑޯލޖީ” 

އަށް ގެނައި ބަދަލަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.  އިޤްތިސާދީ ބައިތަކުން ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަން 

ހިއްސާކުރާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު، ފަތުރުވެރިކަން ހިއްސާމިކުރަނީ %29.9 އެވެ. ދެވަނައަށް 

އެންމެ ޮބޑީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެވެ. އެއީ %10.9 އެވެ.  މީގެ އިތުރުން 

މުވާސަލާތީ ދާއިރާ %10.9، ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ %9.3 އަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ 

%8.7 ހިމެނެއެވެ.  
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ަޤުއީމ ުއެފްއުދްނތިެރަކްނ )ީޖީޑީޕ( 

ފަތުރުވެރިކަން

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަކީ 609،105 އެވެ. މިއީ 

މިދިޔަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު، %1.3 ކުރިއެރުމެކެވެ. 2015 ވަނައަހަރަށް 

ސަރުކާރުން ފާސްޮކށްފައިވާ ބަޖެޓުން ފެންނަޮގތުގައި، މިދާއިރާ 2015 ވަނައަހަރު 

ކުރިއަރާނެކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާޮކށްފައިވަނީ %8.3 އެވެ. އެއީ މުޅި ޖުމްލަ 

1,437,211 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހިސާބުތައްދައްކާޮގތުން މިއަދަދު 

ހާސިލްކުރުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެއީ  1،437،211 ފަތުރުވެރިން ހަމަކުރުމަށް، 

މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 828,106 ފަތުރުވެރިން އަންނަން 

އެބަޖެހެއެވެ. 2014 ވަނައަހަރު ޖުލައި-ޑިސެމްބަރު ގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރާތްކުރި ޖުމްލަ 

އަދަދަކީ 603،344 އެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތު، މިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ހަމަސްދުވަހާއި އަޅާބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު 6.2 ދުވަހުން 5.8 ދުވަހަށް 

ދަށްވެފައެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިން ހޭދަކުރާ ރޭގެ އަދަދު މިވަނީ ހަމަމުއްދަތުގައި، 4.2% 

ދަށްވެފައެވެ. ރިޯސޓްތަކުގެ ޮއކިޔުޕެންސީ ރޭޓްވެސް މިވަނީ މިދިޔަ އަހަރާއި ބަލާއިރު، މި 

މުއްދަތުގައި %76.3 އިން %71.2 ދަށްވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދުން 

މިއަހަރުގެ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، %2.3 ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. މިއީ، މިހާތަނަށް ރާއްޖޭއަށް 

އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤަވްމުތަކެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން 
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އަންނަ މިންވަރު ގިނަވެ، ޔޫރަޕްގެ ޤަވްމުތަކުން ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު މަދުވާކަން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ގިނަވިޔަސް، ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންގެ 

ފަރާތުން އިޤްތިސާދަށް ވަންނަ ފައިސާގެ އަދަދު އެތައް ގުނައަކުން މަދެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

ރާއްޖެ އަންނަ “ކުރޫޒް ލައިނާ” ތަކުން މާލެ ފައިބާ ބޭރުމީހުންވެސް، ފަތުރުވެރިންގެ ޮގތުގައި 

ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައި، މިހާރު ހިމަނަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކުރީގައި 

ހިމަނަމުންދާ ހިސާބެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން، ދަވްލަތަށް ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔައަހަރާއި 

އަޅާބަލާއިރު، މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް %47 އިތުރުވެފައެވެ. މިއީ ޓެކްސް ރޭޓް %8 އިން 

%12 އަށް ބަދަލުކުރުމުން އައި ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރަށް އެއްއަހަރާއި ބައި ވެގެންދާއިރު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 

ހާސިލްކުރާނެކަމަށް އަދި ޮކށްދޭނެކަމަށް ބުނެ ވައުދުވި އެއްވެސްކަމެއް ފެށިގެން 

ކުރިއަރަމުންދާތަން ނުފެނެއެވެ. ރިޯޒޓްތަކުގެ ހިއްސާ، ރިޯޒޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭނެކަމަށް ވައުދުވިނަމަވެސް، މިކަމުގައި އެދެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުރެވެމުން އަންނަތަނެއް ނުފެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 26،000 

ވަޒީފާއުފެއްދުމަށް ދެމެހެއްޓިނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާތަނެއް ނުފެނެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފައިދާ ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބޭނޭ ފަދަ ޮގތަކަށް، ގެސްޓް ހައުސް އިންޑަސްޓްރީ 

އިތުރަށް ތަރައްޤީޮކށް، މިކަމުގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދެމުން ނުދެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ރިޯސޓްތަކުން ލިބޭ މަންފާ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާފަދަ ޮގތަކަށް 

ސިޔާސަތު އެކުލެވިގެންނެއް ނުދެއެވެ. މިސާލަކަށް ރިޯސޓްގެ މުވައްޒިފުންނަށް ހިއްސާ 

ދިނުމުގެ ޕްޮރގްރާމް ކުރިއަކަށް ނުދެއެވެ. 
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މަސްވެރިކަން އަދި ދަނޑުވެރިކަން

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު  24,900.8 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް 

އެކްސްޯޕޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއީ މިދިޔައަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު %12 ދަށް 

އަދަދެކެވެ. މަސް އެކްސްޯޕޓްޮކށްގެން މި މުއްދަތުގެތެރޭގައި، 75 މިލިއަން ޮޑލަރު 

ލިބިފައިވެއެވެ. )މިދިޔަ އަހަރު މިމުއްދަތުގައި ލިބިފައިވަނީވެސް 75 މިލިއަން ޮޑލަރު(. 

ފެންނަމުންދަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް، ސަރުކާރުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް 

ބަލާނުލާތަނެވެ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެނިފެސްޯޓގައި މަސްވެރިންނަށް ލިބޭނެކަމަށް ވައުދުވި 

އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެއެވެ . “ބެޔަސް ނުބެޔަސް” 

ދޭން ބުނި،  10،000 ރުފިޔާގެ ވާހަކައެއްވެސް މިހާރު އަޑެއްނީވެއެވެ. މަސްވެރިންނަށް 

ޚާއްސަ މެރީނާތަކެއް ހަދަން އެއްވެސް މަސައްކަތްތަކެއް މިހާތަނަށްޮކށްފައިވާކަމެއް 

އެނގޭކަށްނެތެވެ. މި ބަނދަރުތަކުގައި ފެނާއި، ކާޯބތަކެއްޗާއި، އައިސްފަދަތަކެތި ލިބޭނެޮގތް 

ހަދަން ވައުދުވެފައިވެއެވެ.  ޯދންނާއި އިންޖީނުގެ މަރާމަތްކުރެވޭ ޯވކްޮޝޕްގެ ޚިދުމަތާއި 

މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތްތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ވައުދުވެފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ 

އިތުރުން، ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ވަސީލަތްތައް ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ލިބޭނެޮގތް 

ފަހިޮކށްދެން ވައުދުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރު މީގެ އެއްވެސްކަމެއް 

ފަށާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހިސާބުތައް، ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓަމުން ނުދާތީ، މިދާއިރާއަށް އަންނަ 

ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަކީ އުނދަގޫކަމެކެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުތަކަށް، މިނިސްޓްރީގެ 

ވެބްސައިޓްގައި ވަނީ ޮއކްޯޓބަރ 2012 ވަނައަހަރުގެ ހިސާބުތަކެވެ. 2015 ވަނައަހަރުގެ 

ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާޮގތުން، ދަނޑުވެރިކަމަކީ، ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 2.9% 
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ހިއްސާކުރާ ދާއިރާއެކެވެ. ދަނޑުވެރިކަމަކީ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް އާމްދަނީ 

ޯހދުމަށް، ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުންއަންނަ މަސައްކަތައްވީނަމަވެސް، ސަރުކާރުން 

މިދާއިރާއަށް އެއްވެސް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދަވްލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު

2015 ވަނައަހަރު ދަވްލަތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާޮކށްފައިވަނީ 19.8 

ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި، ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާޮކށްފައިވާ 12.1 

ބިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި ޓެކްސް ނޫންޮގތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާޮކށްފައިވާ 4.328 ބިލިއަން 

ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ. އިމްޯޕޓް ޑިޔުޓީގެ ޮގތުގައި 1.903 ބިލިއަން ރުފިޔާ، ވިޔަފާރި ފައިދާއިން 

ނެގޭ ޓެކްސްގެޮގތުގައި 2.407 ބިލިއަން ރުފިޔާ، ޖީ.އެސް.ޓީގެ ޮގތުގައި 1.712 ބިލިއަން 

ރުފިޔާ އަދި ޓީ-ޖީ.އެސް.ޓީގެ ޮގތުގައި 4.860 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.

2015 ވަނައަހަރު ޚަރަދުވާނެކަމަށް، ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ 24.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

މީގެ ތެރެއިން 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ޯލން )އެތެރޭގެ އަދި ބޭރުގެ( އަނބުރާދެއްކުމަށެވެ. 

މީގެ ތެރެއިން 15.75 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ރިކަރެންޓް ޚަރަދެވެ. ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި 

ހިމަނާފައިވަނީ 8.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

މިއަހަރުގެ މޭމަހުގެ ނިޔަލަށް، ދަވްލަތަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި 7,049.3 މިލިއަން 

ރުފިޔާލިބިފައިވެއެވެ. މިއީ ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި 6،975.2 މިލިއަން އަދި ޮނން-ޓެކްސް )ލޭންޑް/

ރިޯސޓް ރެންޓް އަދި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން( ގެ ޮގތުގައި 1،828.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ 

އެވެ. 
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މިއަހަރުގެ މޭމަހުގެ ނިޔަލަށް ދަވްލަތުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި 9.21 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު %9 އިތުރުވުމުކެވެ. މީގެ ތެރެއިން، 

ރިކަރަނަޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި 6.57 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުޮކށްފައިވެއެވެ. މިއީ މިދިޔައަހަރުގެ 

މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު %8 އިތުރުވުމެކެވެ. 

އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު، މިމުއްދަތުގެ )ޖެނުއަރީ-މޭ( ޑެފިސިޓް 

2.159 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. ފާހަނގަޮކށްލަންޖެހޭ ނުކުތާއަކީ 2015 ބަޖެޓްގެ 

ބަޖެޓް ޑެފިސިޓްގެ ޮގތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ 1.328 ބިލިއަން ރުފިޔާކަމެވެ. އަހަރުގެ އެންމެ 

5 މަހުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ބަޖެޓްގައި މުޅި 2015 ވަނައަހަރު ޑެފިސިޓްވާނެކަމަށް 

ލަފާޮކށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ 840 މިލިއަން ގިނަކަން ފާހަނގަވެއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ކަންޮބޑުވަނީ 

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް މިމަގުންދާނަމަ، އަހަރު ނިމޭއިރު ޑެފިސިޓް އިންތިހާޔަށް 

ޮބޑުވެގެންދާނެތީއެވެ. އަދި މިޮގތަށް ޚަރަދުކުރާނަމަ، ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން 

މި އަދަދު %8 އަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. )ދަވްލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ޤާނޫނު 

	  

o/w

Allowances, 
Salaries & 

wages

2014 Jan- May 6567.776 2328.61 1909.3 8477.12
2015 7086.101 2781.18 2122.9 9209.05

Current Expenditure

Total 
Expenditure

Capital 
Expenditure

Total 
Expenditure

o/w

2014 Jan - May 6567.776 2328.61  1,909.3 8477.12
2015 Jan - May 7086.101 2781.18  2,122.9 9209.05

Capital 
expenditure

Allowances, 
Salaries & 

wages

Current expenditure
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ބުނާޮގތުން މިއަހަރު މި އަދަދު ހުންނަންޖެހެނީ %3 އަށްވުރެ ދަށްޮކށެވެ(. 

ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ފޫބެއްދުމަށް ޓީ-ބިލްސް/ ޓީ-ޮބންޑްސް ވިއްކާފައިވާ މިންވަރު 

އިތުރުވެފައިވަނީ އިސްވެދެންނެވި، ދަވްލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާންޖޭ ޤާނޫނުގައި ބުނާ 

“އިންޓަރ ޖެނެރޭޝަނަލް އިކުއިޓީ” ކަށަވަރުކުރެވޭނެ މަގަކަށްނޫނެވެ. 

މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޓީ-ބިލްސް އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޮގތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 

12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޮކމާޝަލް ބޭންކްތަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 

6.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ، އެހެނިހެން ‘ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަށް )އިންސުރެންސް 

ކުންފުނިތައް( 3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 1 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ޓީ-ޮބންޑްސް އައުޓްސްޓޭންޑިންގް ޮގތުގައި 6.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ 

)މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމް.އެމް.އޭ އަށް ދައްކަންޖެހޭ( އެބަހުއްޓެވެ. ފެންނަމުންދަނީ ސަރުކާރުން 

ޓީ-ބިލްސްއަށް އިންވސްޓްކުރާވަރު އަދި ދަވްލަތުގެ ޚަރަދު ފޫބެއްދުމަށް ޓީ-ބިލްސްއަށް 

ބަޯރސާވުން ޮބޑުވަމުންދާތަނެވެ. 

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޓީ-ބިލްސް އައުޓްސްޓޭންޑިންގެ ޮގތުގައި ހުރީ 8.19 ބިލިއަން 

ރުފިޔާއެވެ. މިއަދަދު މި އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުރީ ކުރިން ފާހަނގަކުރިހެން 12 

ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ މާނައަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްއިން ސަރުކާރާއި ހަވާލުވިފަހުން، ޓީ-ބިލްސް 

ވިއްކި އަދަދު 3.81 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވިކަމެވެ. 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ގެނައި ޮހޮޔ ބަދަލާއެކު، މި 
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ފެންނަނީ ދަވްލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހުން ގިނަވަމުންދާ ތަނެވެ.  މީރާގެ 

ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ-ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް 6.9 ބިލިއަން 

ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބިފައިވަނީ 5.7 ބިލިއަން 

ރުފިޔާއެވެ. އާމްދަނީ މިމަގުން ޮބޑުވެގެން ދިޔަކަމުގައިވިޔަސް، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް 

އަތްނުޯފރާ ފަށަށް ޮބޑުވަމުންދާތީ، ޑެފިސިޓް ޮބޑުވެ؛ ޑެފިސިޓް ފޫބައްދަން ބޭންކްތަކުން 

ޓީ-ބިލްސް އަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ޯލންދިނުން 

ނިސްބަތުން މަދުވަމުންއައުމެވެ.  މީގެ އިތުރުންވެސް، ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ފޫބެއްދުމަށް، 

ބޭންކްތަކުން އިންވެސްޓްކުރަމުން އަންނަ މިންވަރު ދުވަހެއްދުވަހަކަށްވުރެ ޮބޑުވުމުން އޭގެ 

މާނައަކީ، އިޤްތިސާދު ކުރިއަރައި ނުދާކަމެވެ. ދުޅަހެޮޔ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިޤްތިސާދެއްގެ 

އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ސިފައަކީ ބޭންކުތަކުން ޓީ-ބިލްސް އަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ 

ޝަވްގުވެރިކަންކުޑަވެ، “ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް” އިންވެސްޓްކުރަން ޝަވްގުވެރިކަން 

ޮބޑުވުމެވެ. ބޭންކުތަކުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރަމުން އަންނަ ޯލނުގެ ނިސްބަތް 

އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާއިރު ވަނީ ދަށަށްޮގސްފައެވެ )ޖެނުއަރީ-މޭ(. މީގެ ތެރޭގައި 

މަސްވެރިކަން )އެވްރެޖްޮކށް %25 ދަށަށް(، ފަތުރުވެރިކަން )އެވްރެޖްޮކށް %11 ދަށަށް(، 

ރިއަލް އެސްޓޭޓް )%11 ދަށަށް(. ޮކންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ދީފައިވާ ޯލނުގެ 

ނިސްބަތްވަނީ %35 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

 ބޭންކްތަކުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އިންވެސްޓްކުރަން ޖެހިލުންވުމުގެ 

ސަބަބުން، މި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައި ނުޮގސް، ބަނގުރޫޓްވެއެވެ. ކުރިއަރައި އަންނަމުން، 

އަންނަ އިޤްތިސާދެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސިފައަކީ، ފުޅާވަމުން އަން “މިޑްލް ކްލާސް” 

އެކެވެ. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައިނުދިޔުމުން، “މިޑްލް ކްލާސް” 

އިތުރަށް ކުޑަވެގެންދެއެވެ.  
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ސަރުކާރުންވަނީ ކުރިޔަށް ޮއތްދުވަސްތަކުގައި، ޓީ-ބިލްސްގެ ބަދަލުގައި، ޓީ-ޮބންޑްސް ވިއްކަން 

ފަށާނެކަމަށް އިޢްލާންޮކށްފައެވެ. ޓީ-ބިލްސްގެ ބަދަލުގައި ޓީ-ޮބންޑްސް ސަރުކާރުން ވިއްކަން 

ފެށުމުން، ސަރުކާރަށް އޭގެއިން ފައިދާކުރާނެ އެކަމަކު އިންވެސްޓްކުރަން ތިބި ބޭންކްތަކަށާއި، 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އަދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށްވެސް އޭގެއިން ގެއްލުންވާނެއެވެ. 

ބެލެންސް ޮއފް ޕޭމެންޓްސް ހާލަތު
 

މިއަަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ އިމްޯޕޓްސް ގެ އަދަދަކީ 953.8 މިލިއަން ޮޑަލަރެވެ. 

މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު %1 އިތުރު އަދަދެކެވެ. ހަމަ މިމުއްދަތުގެ 

ތެރޭގައި، ޖުމްލަ އެކްސްޯޕޓް ކުރެވިފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް )އަންދާޒާ( 157 މިލިއަން 

ޮޑލަރުއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޮޑމެސްޓިކް އެކްސްޯޕޓްގެ ޮގތުގައި 78.8 މިލިއަން ޮޑލަރު އަދި 

ރީ-އެކްސްޯޕޓްގެ )ޖެޓް ފިޔުލް( ޮގތުގައި 78.9 މިލިއަން ޮޑލަރު )އަންދާޒާ( ހިމެނެއެވެ. 

އެހެންކަމުން، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ޓްރޭޑް ބެލެންސް އަކީ ޑެފިސިޓް 953.8 

މިލިއަން ޮޑލަރެވެ. 

ފައިނޭންޝިއަލް އެކައުންޓް ބެލެންސްގެ ޮގތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ހުންނާނެކަމަށް 

އެމް.އެމް.އޭގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ 434.6 މިލިއަން ޮޑލަރެެވެ. އެހެންޮގތަކަށް ބުނަނީނަމަ، 

މިއީ މުޅިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ ކަމަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން ލަފާކުރާ ޮފރިންގ 

ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަދަދެވެ. 

ސަރުކާރުން، ޮފރިންގް ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމެންޓް ގެންނަން 2015 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 
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ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ސްޕެޝަލް އިޮކޮނމިކް ޯޒންތަކުގެ ދަށުން އަންނަ 

އިންވެސްޓްމެންޓް ތަކުގެ އެކްއިޒިޝަންސް ޮކސްޓްގެ ޮގތުގައި 1.542 ބިލިއަން ރުފިޔާ 

)100 މިލިއަން ޮޑލަރު( ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ބިލް ފާސްވެ، ތަސްދީޤްވެގެންދިޔަތާ 

މިހާރު އަހަރު ވެގެންދާއިރު، އަދި އެއްވެސް އިންވެސްޓްމެންޓެއް އައިސްފައިނުވާކަން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ޮބޑެތި ހޭދަތައްޮކށްގެން ބޭރު ޤަވްމުތަކުގައި، 

އިންވެސްޓްމެންޓް ޯފރަމްތައް ބާއްވަމުންދާއިރުވެސް، ރާއްޖެއަށް މަންފާކުރާނެ، ޒުވާނުންނަށް 

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ޯހދައިދޭނެ ޮބޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ނާއްނަކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  

ދަވްލަތުގެ ދަރަނި އަށް ބަލާއިރު 2015 ވަނައަހަރު ނިމޭއިރު ދަރަނި 32.99 ބިލިއަން 

ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަމަށް 2015 ވަނައަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓްގައި ލަފާޮކށްފައިވެއެވެ. 

މީގެ ތެރެއިން 20.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ އެތެރޭގެ ދަރަނި އަދި 12.283 ބިލިއަން 

ރުފިޔާއަކީ ބޭރުގެ ދަރަނިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން 2015 ވަނައަހަރު އެތެރޭގެ ދަރަނި އިތުރުވާނެ 

ކަމަށް ލަފާޮކށްފައިވަނީ 1.789 ބިލިއަން ރުފިޔާއިންނެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު ސަރުކާރުގެ 

ޚަރަދުތައް ހުރިޮގތުން، އަހަރު ނިމޭއިރު އެތެރޭގެ ދަރަނި 6-5 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން 

އިތުރުވުމަކީ ގާތްކަމެކެވެ. އަދި ބޭރުގެ ދަރަނިވެސް ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ 

ޮބޑުވެގެންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިހެންވެއްޖެނަމަ، ޮކންމެ ޮބލަކަށް ޖެހޭ ދަރަނީގެ 

މިންވަރު، 2015 ވަނައަހަރު ނިމޭއިރު 1 ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަވެގެންދާނެއެވެ. 

މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް އެމް.އެމް.އޭގެ ޮފރިންގ ރިޒާވްގެ ޮގތުގައި ހުރީ 712.2 

މިލިއަން )4.3 މަހުގެ އިމްޯޕޓް( ޮޑލަރެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވްގެ ޮގތުގައި 

ހުރީ 234.9 މިލިއަން )1.4 މަހުގެ އިމްޯޕޓް( ޮޑލަރެވެ.  ރިޒާވް އިތުރުވުމުގެ އެންމެ ޮބޑު 

ސަބަބެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ޮކމާޝަލް ބޭންކްތަކުގެ ޮޑލަރު “ޑިޮޕސިޓް ބޭސް” ޮބޑުވުމެވެ. 
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އަދި އޭގެ އިތުރުން، ބޭރު ޤަވްމުތަކުގައި “ޮއފް-ޯޝ” ހުރި ފައިސާ ރާއްޖެ “ޮއން-ޯޝ” 

އަށް ގެނައުމެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން، ޓީ-ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ޮގތުގައި ކުރިން ނަގަމުން އަންނަ 

ރޭޓް، %8 އިން %12 އަށް ޮބޑުވުމުން ވެސް ރިޒާވް ޮބޑުވެގެންދާނެއެވެ. އެމް.އެމް.

އޭގެ ޮޑލަރު ރިޒާވަކީ، ހަމައެކަނި ރުފިޔާ- ޔޫ.އެސް.ޮޑލަރު އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ހިފެހެއްޓުމަށް، 

މަރުކަޒީ ބޭންކްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ދަމަހައްޓަމުންދާ ރިޒާވެކެވެ. މިއީ އެއްވެސް ޮގތަކަށް، 

ސަރުކާރުގެ ރިޒާވެއް ނޫނެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު، ރާއްޖޭގައި އަދި ‘ފިސްކަލް ރިޒާވް” އެއް 

ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތްކަން ފާހަނގަކުރަމެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތްތަކުގެ އަމާޒު

މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން އެންމެ ފަޚުރުވެރިވާކަމެއްގެ ޮގތުގައި ފާހަގަކުރާ އެއްކަމަކީ، އެސް.

އީ.ޒެޑްގެ ޤާނޫނު ފާސްވެގެން ދިޔުމާއެކު، ޤަވްމަށް އަންނާނެ ކުރިއެރުމެވެ. ނަމަވެސް، 

މިހާތަނަށް އައިއިރު، އެއްވެސް ޮބޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ނާންނަކަން ފާހަގަވެއެވެ. 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އަބަދުވެސް ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޮބޑެތި 

އިންވެސްޓްމެންޓްތައް އަންނާނީ، ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހުޮކށް، ވިޔަފާރީގައި ދެފުށް 

ފެންނަ ސިޔާސަތްތައް އެކަށައަޅައި، މިއަދުގެ ސަރުކާރުގައި ވަކިހިއްޕާފައިވާ ޮކރަޕްޝަންގެ 

ވަބާއިން ޤަވްމު ސަލާމަތްކުރެވިގެންކަމެވެ. ސަރުކާރުގެ އިޤްތިސާދީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވުމުުގެ 

އެންމެ ޮބޑު އެއްސަބަބަކީ، މުޅި އިޤްތިސާދީ ސިޔާސަތު އެސް.އީ.ޒެޑްގެ  ދަށުން 

އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ “ޮބޑެތި” އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ބަޯރސާވުމެވެ. މާނައަކީ 

ޯފކަސް ހުރީ، ހުރިހާ މަޝަރޫޢުތަކެއްވެސް، ސްޕެޝަލް އިޮކޮނމިކް ޯޒންގެ ތެރެއިން 

ގެންނަންކަމަށްވީނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ ޮބޑެތި، “އިންޑަސްޓްރިއަލް” ޤަވްމުތަކުގައި އެސް.

އީ.ޒެޑްގެ ދަށުން އެކްސްޯޕޓްކުރިއެރުވިޔަސް، ރާއްޖޭގެ “ޮކމްޕެރެޓިވް އެޑްވާންޓޭޖް” ހުރީ 
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ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތާއީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ކަމަށްވުމުން، 

ސަރުކާރުން އުއްމީދުކުރާފަދަ ޮބޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކުރިޔަށްޮއތް ތަނުގައިވެސް އައުމަކީ 

ނާދިރުކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން މިފަދަ ޯޒންތައް އާޚިރުގައި ބަދަލުވެގެންދާނީ “މަނީ ޯލންޑަރ” 

ކުރުމަށް، ބޭރުގެ “ކްރިމިނަލް ގޭންގް” ތަކުން ބޭނުންކުރާން ސެންޓަރަކަށެވެ. ދިވެހި 

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް ބަލާއިރު، ކުރިއަރާފައިވާ، 

ފައިދާކުރަނިވި ސިނާއަތެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ޮބޑެޮތ ބްރޭންޑްތަކުގެ ރިޯޒޓްތައް ރާއްޖޭގައި 

އެބަހުއްޓެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ‘ރަންބިސް’ އަޅާ ކުކުޅަށް ވާއިރު، 

ދުނިޔޭގެ ޮބޑެތި ޮހޓެލް ޗެއިންތައް ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް ރިޯޒޓްތައް ހަދަމުންދަނީ ދަވްލަތަށް 

ޓެކްސް ދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބެމެ ކަމަށްވާތީ، ސްޕެޝަލް އިޮކޮނމިކް ޯޒންގެ ތެރެއިން، 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ވަނުމުގެ ޮދރު ހުޅުވާލުމަކީ ދަވްލަތަށް ނުހަނު ގެއްލުން 

ހުރިކަމެކެވެ. އިޤްތިސާދީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ވަރަށް ޯގސް ވިސްނުމެކެވެ.

ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރާއި ބައިވެގެން ދާއިރު، ސިޔާސީ ވަޒީފާ ފިޔަވައި އުފެދުނު އެހެން 

ވަޒީފާއެއްނެތެވެ. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ އެކްޓިވިސްޓުން، 

އެތަންތާގައި ތިބި، ސިޔާސީޮގތުން ޚިޔާލުތަފާތު ރައްޔިތުން ވަޒީފާއިން ވަކިޮކށް، ވަރަށް ގިނަ 

އަދަދަކަށް ލެވިފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސިޔާސީ ވައުދުގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނޭ 95 ހާސް، ވަޒީފާގެ ތެރެއިން، މިހާތަނަށް، އުފެދިފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެ 

ގިނަވެގެންވެސް 1000 އެއްހާ ވަޒީފާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ބާކީ ޮއތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

94 ހާސް ވަޒީފާ އުފެއްދުމަށް ދުވާލަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 70 ވަޒީފާ އުފެދެން އެބަޖެހެވެ. 

ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ފިސްކަލް ޮޕލިސީގެ އަމާޒުހުރީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް 

އިނދަޖައްސާލުމާއި ދިމާލަށް ވެފައި، ގެސްޓް ހައުސް ފަތުރުވެރިކަން ނެތިގަންދާނެ ކަމުގެ 

ބިރު ޮއތްހިނދު، މިއަމާޒު ހާސިލްނުކުރެވިދާނެތީ، މިޕާޓީ ނުހަނު ކަންޮބޑުވެއެވެ.
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ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 )ދަވްލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު( އަށް 4 ވަނަ އިސްލާހު 

ގެނައުމުން، އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި، ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އެއްވެސް، ދައުރެއްނެތި، 

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދަރަންޏަށް ފައިސާނެގުމާއި، ޯލން ގެރެންޓީ 

ދިނުން ހުއްދަވެގެންދެއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ކަންޮބޑުވަނީ، މި އިސްލާހަކީ ސީދާ ސަރުކާރާއި، 

ގުޅިފައިވާ މުއްސަނދިންނަށް، އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި، ސަރުކާރުގެ ޯލން ގެރެންޓީދިނުމުގެ 

ހީލަތްތެރި ރޭވުމުގެ ދަށުން ކުރެވޭކަމަކަށްވާތީއެވެ. 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީ ނަމްބަރު: E2/57/2014/79-13  ސިޓީގައި ވަރަށް 

ސަރީޚަޮކށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު، އަބުދުއްهللا ޖިހާދު ވަނީ، ދަވްލަތުގެ ޚަރަދަށް 

ޒިންމާވާންޖެހޭ ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި ޤާނޫނަށް 

އަމަލުކުރުމަކީ ޮކންމެހެން ލާޒިމުކަމެކެވެ. އެއީ ދަވްލަތުގެ ޚަރަދުކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކީ 

އަދި މި ޤާނޫނުގެ، ނަމްބަރު: 9 ބުނާޮގތަށް މާލީ ރިސްކްތައް ކުޑަކުރެވޭނެ މިންގަނޑަކަށް 

ހިފެހެއްޓުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމް.ޑީ.ޕީ ކަންޮބޑުވަނީ، އިޤްތިސާދުގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާފުޅާވަމުންޮގސް، 

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް، ކުރިއެރުމަށް ހުރިޮދރުތައް ބަންދުވެ، ބޭންކްތަކުގައި ހުންނަ 

ފައިސާގެ ޮބޑުބައެއް، ޓީ-ބިލްސް ވިއްކައިގެން ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާތީއެވެ. 

މި ޕާޓީ ދެކޭޮގތުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ޮކރަޕްޝަން ދުވަހެއްދުވަހަކަށް މި 

ޮބޑުވަމުންދަނީ ސަރުކާރު ޮބޑުވެ، ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުޮބޑުވަމުންދާތީއެވެ. ދެމިހެއްޓެނިވި، 

އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އިޤްތިސާދީ ފުރުސަތުލިބޭނެ، އިޤްތިސާދެއް ބިނާކުރުމަށް، އިޤްތިސާދުގައި 

ސަރުކާރުގެ ޯރލް ކުޑަވާންއެބަޖެހޭކަމަށް މިޕާޓީދެކެމެވެ.
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