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ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ދުވަހެއް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ފަދައިން، 

ދައުލަތުގެ ވަނައަހަރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ  2016ދުވަހަކުން ގޯސްވަމުންދާކަން، 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހަށް ހުށަހެޅުއްވިބަޖެޓުން ސާފުވެގެންދެއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު، 

 10.5ވަނައަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު  2015ބަޖެޓް ރިޕޯޓުން އެނގޭގޮތުގައި، 

އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 

މަށް ށް ބަލާއިރު، އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހުންނާނެކައުލޫމާތުތަކަލިބިފައިވާ މަ

 ފާހަގަކުރަނީ މި އަހަރު ނިމޭއިރު ންވެ. އެމް.ޑީ.ޕީއިންސައްތައިގަ 4.8ލަފާކޮށްފައިވަނީ 

އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާނެ މިންވަރު ހުންނާނީ  ،މިއަދަދު މިއަށްވުރެވެސް ދަށްވެ

 2005ތެރޭގައި ) ގެއަހަރު 10 ފާއިތުވީމިއީ  .ކެމެވެއިންސައްތައިގަ 3ގާތްގަނޑަކަށް، 

މިންވަރަށްވުރެވެސް ދަށް  ވި( 'އެވްރެޖް' ކޮށް ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރ2014ު -

 އަދަދެކެވެ. 
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F i g u r e 1ިތުރުވި މިންވަރު )%(: ޖީ.ޑީ.ޕީ އ 

 

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

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ވަނީ، 

. މީގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ގެނެސްފައެވެއިޤްތިސާދަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް 

ކުޑަކޮށް، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ދައުރު ސަރުކާރުގެ  ކުޑަކޮށް، އިޤްތިސާދުގައި

ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. ބޭނުމަކީ، މުއްސަދިންނާއި، ފަގީރުންނާއި 

ކުޑަކޮށް، އިޤްތިސާދީ ހަމަޖެހުމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމެވެ.  ފަރަގު ދެމެދުގ

ފަހަތަށްދާން ފަށާފައެވެ. ބޭރުގެ  މިހާރު ކުރިއެރުންތައްވަނީ ނަމަވެސް މި ހޯދުނު

އަހަރު  2އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލެންފަށާފައެވެ. ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރަށް، 

ވެގެންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު؛ ކުރިން ހީކުރެވުނު ގޮތާއި ޚިލާފަށް، ވަނީ 

 ސްވާންފަށާފައެވެ. ގެއްލިގެންދިޔަ އިތުބާރު އިތުރަށް ގެއްލި، އިޤްތިސާދީ ހާލަތުވަނީ ގޯ

 ޖުމްލަ ޚަރަދު .2
ބިލިއަން  27.46ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ  2016

 22.6ވަނަ އަހަރަށް ރިވައިޒް ކުރި ބަޖެޓާއި އަޅާބަލާއިރު  2015ރުފިޔާއެވެ. މިއީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ރިކަރެންޓް  16.23މީގެ ތެރެއިން އަދަދެކެވެ.  އިންސައްތަ ބޮޑު

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GDP 

Growth 

Rate -9 20 11 12 -4 7 6 1 5 5
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އިން ސައްތައެވެ. ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ބޮޑު ބައެއް  59.1ޚަރަދެވެ. މިއީ މުޅި ބަޖެޓްގެ 

ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ  ތަށެވެ.ހިމަނާފައިވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަ

ފައިވާ ބަޖެޓްގައި މި އިންސައްތައަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ޚަރަދެވެ. )ހުށަހަޅާ 53

އިން ސައްތައެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި  މުސާރަ  24.7އަދަދު ފާހަގަކޮށްފައިވާނި 

ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ،  މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް،ހިމަނައިގެންނެވެ. 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ފައިސާ، މީގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ(. 

ސަރުކާރުން ދޭ އެހީއާއި  (15ނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރަނީ  )%ދެވަ

 . އިޝްތިރާކު އަދި ސަބްސިޑީޒްއެވެ

ހިއްސާކުރަނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދެވެ.  40.9މުޅި ބަޖެޓްގެ %ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ބަލާއިރު، 

ހިންގާ  ބޮޑުބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގެ ދަށުންކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ 

ބިލިއަން  5.23ޕްރޮޖެކްޓްތަކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން 

ބިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ  2.73ރުފިޔާ، ބޭރުގެ ލޯންއެހީގެ ގޮތުގައި 

ވަނައަހަރު ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓްގައި ބޭރުގެ  2015ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  1.14ގޮތުގައި 

ބިލިއަން  1.67)ހިލޭ އެހީ  ބިލިއަން ރުފިޔާ 3.8ހިލޭ އެހީއާއި ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި 

ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް،  ބިލިއަން ރުފިޔާ( 2.1އަދި ލޯން އެހީ 

ވަނައަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގައި މި އަދަދު ރިވައިޒްކޮށް ލިބޭނެކަމަށް  2016

  ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  1.46ނީ ވައަންދާޒާކޮށްފައި

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ .3
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ބިލިއަން  21.54ތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަކީ ދައުލަވަނަ އަހަރަށް  2016

ވަނަ އަހަރު މުޅިން އަލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2016މިއީ  ރުފިޔާއެވެ.

 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިގެންނެވެ. 4.01ކަންތައްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ 

 19.79ތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަވަނައަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓްގައި  2015

ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، އާމްދަނީ 

ކަމަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ 3.37އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުން 

އާމްދަނީ އައިއިރު، ނަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ މިހާތަ

ނުވާކަން އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސްކަމަކުން، އާމްދަނީ ލިބިފައި 

 2015ބަޖެޓްގައި،  2016އެއްބަސްވެ، ސަރުކާރުންވަނީ  ފާހަގަކުރަމެވެ. މިކަމަށް

ބިލިއަން  16.62ނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބޭ

 ރުފިޔާއަށް ތިރިކޮށްފައެވެ. 

 2015ބިލިއަން ރުފިޔާ ) 13.79ގެ ގޮތުގައި ވަނައަހަރު، ޓެކްސް އާމްދަނީ 2016

ޓެކްސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި -ނޮން އިތުރު( އަދި 13ރާއި އަޅާބަލާއިރު %ވަނައަހަ

 14ވަނައަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު % 2015) ބިލިއަން ރުފިޔާ 3.27ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

 4.51 ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި -ޓެކްސް އާމްދަނީގެ ތެރެއިން، ޓީދަށް( ހިމެނެއެވެ. 

 5.7% ރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދަށްވުރެހަވަނައަ 2015ބިލިއަން ރުފިޔާ )

ވަނއަހަރުގެ  2015ހިމަނާފައިވެއެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނުކުތާއަކީ،  އިތުރު(

ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް  4.86ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި -ބަޖެޓްގައިވެސް ޓީ
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ބިލިއަން  4.27ށް ކޮއަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދަދު މިހާރު މިވަނީ ރިވައިޒް

 8.3ވަނައަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ % 2015އެވެ. ށްފަދަށްކޮ ރުފިޔާއަށް

ކުރިއަރާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 

އެމް.އެމް.އޭ އިން ޝާއިއުކުރި ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިއަދަދު ހުންނާނެކަމަށް 

ދާއިރާގެ، ސަރުކާރުގެ ގައެވެ. މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  2ލަފާކުރެވެނީ އެެންމެ %

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން، މި ސިޔާސަތު ފެއިލްވެފައިވާކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. 

 ދާއިރާ އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ފަހަތައްދަމުންދާތީ، މި ޕާޓީ ކަންބޮޑުވެއެވެ. 

ބިލިއަން ރުފިޔާ  2.11 ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ ޖީއެސްޓީގެ ވަނައަހަރު 2016

އިތުރު( ހިމަނާފައިވެއެވެ.  16ވަނައަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދަށްވުރެ % 2015)

ބިލިއަން ރުފިޔާ  2.6ވަނައަހަރު ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި  2016

ކެވެ. އިތުރު އަދަދެ 10.6%ވަނައަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު،  2015ހިމަނާފައިވެއެވެ. މިއީ 

ބިލިއަން  2.34ވަނައަހަރު ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ  2016އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީއިން 

 އިތުރު އަދަދެކެވެ. 6ވަނައަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު % 2015ރުފިޔާއެވެ. މިއި 

 

 ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް:  .4

މިއީ  ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 1.328ބަޖެޓް ޑެފިސިޓްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ  2015

ނަމަވެސް،  އިންސައްތައެވެ. 2.5ބަތުން ބަލާއިރު ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސް

ށްފައިވާ އާމްދަނީ ކޮށް ބޮޑުވެ، ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާއަސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް އިންތިހާ
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 2016ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެކަމަށް،  3.6ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން، މި އަދަދު 

ށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ ޤަވްމީ ވަނައަހަރަ

އިން ސައްތަކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  6.9އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން 

-ވަނައަހަރުގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތާއިމެދު ނެރެފައިވާ "ބައި 2015އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން 

މިމަގުން ހުރެއްޖެނަމަ އަހަރު ނިމޭއިރު،  " ގައި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުޔުއެނުއަލް ރިވި

އަށް އަރާނެކަމަށް  8ޑެފިސިޓް ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން %

ށްވުރެ ބޮޑުވެގެން އަ 3. ބަޖެޓް ޑެފިސިޓްގެ ނިސްބަތް، ޖީޑީޕީގެ %ވެފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެ

 ދިޔުމާކީ އިޤްތިސާދަށް އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރުތައް ފޯރާނެކަމެކެވެ. 

 3.356ވަނައަހަރުގެ ޑެފިސިޓް ހުންނާނެކަމަށް ބަޖެޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  2016

އިން  6.0ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން 

އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން  ވަނައަހަރެކޭ އެއްފަދައިން، 2015 ނަމަވެސްސައްތައެވެ. 

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް  7ފިސިޓް ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ކަންތައްތައް ހާސިލް ނުވެއްޖެނަމަ، މި ޑެ

 އެވެ.  12އެވެ. އެއީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ގާތްގަނޑަކަށް %އަރައިގެންދާނެ

 (ގަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަން )ޖީ.ޑީ.ޕީ .5

ވަނައަހަރު ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަން )ދާއިމީ މަގުން( ހުންނާނެ ކަމަށް  2015

 10.5ޅާބަލާއިރު %އަ 2014މިއީ  ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 32.4ށްފައިވަނީ ލަފާކޮ

ކަށް ބަލާއިރު، ތަކުރިއެރުމެކެވެ. ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު

ހަޅާފައިވާ ވަނައަހަރަށް ހުށަ 2016ކަމަށް  4.8%އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާނީ 
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އެނުއަލް އިކޮނޮމިކް ރިވިޔުގައިވެސް -އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބައި ބަޖެޓުން އެނގެއެވެ.

ވަނައަހަރު ނިމޭއިރު ހުންނާނެ ކަމަށް  2015ދައިން މި އަދަދު ފަފާހަގަކޮށްފައިވާ 

އިލްވުމުގެ ގައެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ އިޤްތިސާދީ ސިޔާސަތު ފެ 3ލަފާކުރެވެނީ %

އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރިގޮތާއި ޚިލާފަށް ނަތީޖާކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ދެކެމެވެ. 

ވަނައަހަރު ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަން )ދާއިމީ މަގުން( ހުންނާނީ ގާތްގަނޑަކަށް  2015

 ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  ކަންބިލިއަން ރުފިޔާގައި 29

މިންވަރަށް ބަލާއިރު،  އްދުންތެރިކަން ހިއްސާކުރާއިޤްތިސާދީ ބައިތަކުން ޤަވްމީ އުފެ

އެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑީ ސަރުކާރު  25.3ކުރަނީ % ފަތުރުވެރިކަން ހިއްސާ

ތިސާދުގައި މިޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ، އިޤްއެވެ.  9.8ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެވެ. އެއީ %

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް، ކުރިއެރުމަށް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާފުޅާވަމުންގޮސް، އަމިއްލަ 

ބިލްސް -ހުރިދޮރުތައް ބަންދުވެ، ބޭންކްތަކުގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ބޮޑުބައެއް، ޓީ

ދާތީއެވެ. މި ޕާޓީ ދެކޭގޮތުގައި ވިއްކައިގެން ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރަމުން

ނީ ސަރުކާރު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ކޮރަޕްޝަން ދުވަހެއްދުވަހަކަށް މި ބޮޑުވަމުންދަ

ބޮޑުވެ، ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުބޮޑުވަމުންދާތީއެވެ. ދެމިހެއްޓެނިވި، އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ 

އިޤްތިސާދީ ފުރުސަތުލިބޭނެ، އިޤްތިސާދެއް ބިނާކުރުމަށް، އިޤްތިސާދުގައި ސަރުކާރުގެ 

 ރޯލް ކުޑަވާންއެބަޖެހޭކަމަށް މިޕާޓީދެކެމެވެ. 

 ތުގެ ދަރަނި: ދައުލަ .6



9 އެމް.ޑީ.ޕީ އިކޮނޮމިކް ކޮމިޓީ                                                            

ވަނަ އަހަރު ނިޔަލަށް  2016ފިނޭންސްގެ ހިސާބު ދައްކާގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 23.11ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން  36.260ތުގެ ދަރަނި ދައުލަ

ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ބޭރުގެ  13.149ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ އެތެރޭގެ ދަރަނި އަދި 

  ދަރަނިއެވެ.

 
F i g u r e 2 :ަތުގެ ދަރަނި، މިލިއަން ރުފިޔާއިންދައުލ 

ބިލިއަން  4.2ވަނ އަހަރު  2016ތުގެ ދަރަނި ދައުލަވަނައަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2015

ރުފިޔާއިން އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބަޖެޓުން އެނގެއެވެ. މިއީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. 

ޚިލާފަށް، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް  ތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ޤާނޫނާއިދައުލަމިއީ 

ތުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ވާންވާނީ އިންޓަރ ދައުލަބައްޓަންކުރާކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. 

ވަނއަހަރު ނިމޭއިރު  2016ކުރެވޭ ގޮތަށްކަމަށްވާއިރު، ޔަތްޖެނެރޭޝަނަލް އިކުއިޓީ ހިމާ

 ލައްކަ ރުފިޔާއަށް އަރައިގެންދާނެއެވެ.  1ދަރަނި ބޮލަކަށްޖެހޭ ނިސްބަތް 

މީގެ އިތުރުންވެސް، ދިވެހިސަރުކާރުން ޒިންމާވާންޖެހޭ "ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީސް" 

ދެކޮޅަށް ނިންމޭ ކޯޓް  އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ސަރުކާރާއި

މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޖީ.އެމް.އާރު މައްސަލާގައި ދިވެހިސަރުކާރުން 
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ފައިސާއެއް "ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީ" އެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހިދާނެ 

 ހިމަނާފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަނަ އިސްލާހު  4( އަށް ތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުދައުލަ) 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނައުމުން، އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި، ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އެއްވެސް 

ދައުރެއްނެތި، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދަރަންޏަށް 

ފައިސާނެގުމާއި، ލޯން ގެރެންޓީ ދިނުން ހުއްދަވެގެންދެއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ކަންބޮޑުވަނީ، 

ސްލާހަކީ ސީދާ ސަރުކާރާ، ގުޅިފައިވާ މުއްސަނދިންނަށް، އެއްވެސް މި އި

ކުރެވޭކަމަކަށްވާތީއެވެ. އަދި  ގެރެންޓީދިނުމަށްހިފެހެއްޓުމެއްނެތި، ސަރުކާރުގެ ލޯން 

ތުގެ 'އިފެކްޓިވް' ދަރަނި ދައުލަމިގޮތައް ލޯނު ދެވޭނަމަ، އެ ގެރެންޓީ ދެވޭ އަދަދަކީވެސް، 

ތުގެ ދައުލަމީގެ ސަބަބުން، އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ގޮތުގައި ހިމެނެންވާނެއެވެ. 

މިޕާޓީ ކަންބޮޑުވަނީ ދަރަނި ބޮޑުވެގެންދާނެކަމީ މި ޕާޓީ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ. 

މިގޮތައް ނެގޭ ލޯނުގެ މައުލޫމާތު މިހާތަނަށްވެސް ޝާޢިއްކުރެވިފައި ނުވާތީއެވެ. 

ދަރަނިގޮތުގައި ހިމަނައި، މި މައުލޫމާތު އެހެންކަމުން، މިފަދަ ލޯނުތައްވެސް ސަރުކާރުގެ 

 ޝާއިއުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް މިޕާޓީ ގޮވާލަމެވެ. 

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

ތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ދައުލައިތުރުވެފައިވަނީ، 

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ  ބިލްސް-ޓީނޫނެވެ. މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 

މީގެ ތެރޭގައި ކޮމާޝަލް  ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުއްޓެވެ. 12.5ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 

ން ރުފިޔާ، އެހެނިހެން 'ފައިނޭންޝަލް ބިލިއަ 7.7ބޭންކްތަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 
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ބިލިއަން ރުފިޔާ އަދި  3.8އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަށް )އިންސުރެންސް ކުންފުނިތައް( 

މީގެ  ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ. 1ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 

ފިޔާ )މަރުކަޒީ ބިލިއަން ރު 7އައުޓްސްޓޭންޑިންގް ގޮތުގައި  ސްބޮންޑް-ޓީއިތުރުންވެސް 

ބޭންކް އެމް.އެމް.އޭ އަށް ދައްކަންޖެހޭ( އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން، ފެންނަމުންދަނީ 

-ތުގެ ޚަރަދު ފޫބެއްދުމަށް ޓީދައުލަބިލްސްއަށް އިންވސްޓްކުރާވަރު އަދި -ސަރުކާރުން ޓީ

ގެ ބިލްސްއަށް ބަރޯސާވުން ބޮޑުވަމުންދާތަނެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީ

ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައި ދިޔުމަށް ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުވެ، 'ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 

ވަނަ  2013އިންވެސްޓްމެންޓް' އެތައް ގުނައެއް ދަށަށްދާނެކަން މިޕާޓީ ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ބިލިއަން  8.19ބިލްސް އައުޓްސްޓޭންޑިންގެ ގޮތުގައި ހުރީ -އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޓީ

ނިޔަލަށް ހުރީ ކުރިން  ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެދު މި އަހަރުގެ ރުފިޔާއެވެ. މިއަދަ

ސަރުކާރާއި  ރައީސް ޔާމިން ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ މާނައަކީ 12.5ފާހަނގަކުރިހެން 

 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވިކަމެވެ. 4.31ބިލްސް ވިއްކި އަދަދު -ހަވާލުވިފަހުން، ޓީ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާކަން  1.02ވަނައަހަރު ބަޖެޓް ދަރަނި ފޫބެއްދުމަށް  2016

 ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

 

 

 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް: .7
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ވަނައަހަރުގެ ބަޖޭޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2016

 ކަމެކެވެ. އެއީ: 5މައިގަނޑު 

a)  ްއެސް.އީ.ޒެޑް ގެ ދަށުން އަންނަ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ އެކްއިޒިޝަންސ

 ބިލިއަން ރުފިޔާ. 1،542ކޮސްޓްގޮތުގައި ހޯދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

b)  ިމިލިއަން  400ބިންވެރިކޮށްގެން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައ

 ރުފިޔާ. 

c) 2016  ުރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ރަށް ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަ 10ގައި އިތުރ

 . މިލިއަން ރުފިޔާ 463ދިނުމަށް ހުށަހެޅައިގެން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

d)  ީއިމާރާތާއި ފްލެޓް ވިއްކާނަމަ ލޭންޑް ސޭލްސް ޓެކްސްއެއް ނެގުން. އެއ

 މިލިއަން ރުފިޔާ. 38

e)  ުމިލިއަން  30ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް އިތުރ

 ރުފިޔާ. 

f) ަ463ތައް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދައުލ 

 މިލިއަން ރުފިޔާ. 

g)  ްސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ބިމު ކުލި ދައްކާގޮތް މުތާލިއާ ކޮށްގެނ

 މިލިއަން ރުފިޔާ.  14

h)  ާބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވ

 މިލިއަން ރުފިޔާ.  56ރެމިޓެންސް ފީއެއް ނަގައިގެން  3ފައިސާއިން %
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i)  ް1000ބިންހިއްކުމަށްފަހު އިޤްތިސާދީ މަސައްކަތަށް ކުއްޔަށްދީގެނ 

 މިލިއަން ރުފިޔާ. 

j)  ީމިލިއަން ރުފިޔާ.  25ގެން، ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ރަށްތައްދ  

 އަންނާނެކަމަށް އަންދާޒާ އެކްއިޒިޝަންސް ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ޑް ގެ ދަށުންއެސް.އީ.ޒެ

 2015ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި  2015މިއީ މިލިއަން ޑޮލަރު(  100ބިލިއަން ) 1,542

ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްގައިވާ  2015ވަނައަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ހިމަނާފައިވާ އަދަދެކެވެ. އަދި 

ވަނައަހަރު އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ދަށުން އެކްއިޒިޝަންސް ކޮސްޓުގެ އާމްދަނީ  2016ގޮތުން، 

ސް.އީ.ޒެޑްގެ ދަށުން އެއްވެސް ވަނައަހަރު، އެ 2015ލިބޭނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިނެތެވެ. 

އާމްދަނީއެއް ލިބިފައި ނެތެވެ. މިއީ އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ޤާނޫނު ފާސްކޮށްގެންވެސް، 

ސަރުކާރަށް، އިންވެސްޓަރުންގެ 'ކޮންފިޑެންސް' ހޯދިފައިނުވާކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. 

 ސަރުކާރުގެ އިޤްތިސާދީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވެފައިވުމުގެ ނަތީޖާއެވެ. 

ތަށް ދައުލަމިލިއަން ޑޮލަރު،  100ސީދާ ވަނައަހަރުވެސް، ހަމަ  2016 އެހެންކަމުން،

ލިބޭނެކަމަށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު، ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް، މި އަދަދު ލިބޭނެކަމާއިމެދު 

ލިބޭނީ ކޮން އުސޫލަކުން، ކޮންގޮތަކަށް، ކޮންތަނެއް، ކޮންކަހަލަ ޝައްކެވެ. އަދި މި 

 2015ށް ދީގެންތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ. އިންވެސްޓަރަވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް، 

ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓާއި ބެހޭގޮތުން، އެމް.ޑީ.ޕީ ނެރުނު ރިޕޯޓްގައިވެސް މިސުވާލުތައް 

އެސް.އީ.ޒެޑްގައި އިންވެސްޓްކުރަން ކޮސްޓްގެ ނަމުގައި، ކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި 

"ޓެކްސް ފްރީ" ޒޯނަކަށް ނަ ފައިސާނެގުމުން، އެސް.އީ.ޒެޑް ގެ އެކޮންސެޕްޓްގައި އޮން

ނުވާ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ނަމެއްގައި ނެގިޔަސް "އިފެކްޓިވް 
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އެހެންކަމުން، އެސް.އީ.ޒެޑް އަށް ވީހާވެސް ގިނަ އިންވެސްޓްމެންޓް ޓެކްސް" އެކެވެ. 

 ޖެހޭކަމަށް މިޕާޓީ ދެކެމެވެ. ބަގެނައުމަށް، މިސިޔާސަތު ރިވައިޒްކުރަން އެ

މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން އެންމެ ފަޚުރުވެރިވާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ އެއްކަމަކީ، 

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

ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އައިއިރު، އެއްވެސް ބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ނާންނަކަން 

.ޕީގެ ފަރާތުން އަބަދުވެސް ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެމް.ޑީފާހަގަވެއެވެ. 

ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓްތައް އަންނާނީ، ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހުކޮށް، ވިޔަފާރީގައި 

ދެފުށް ފެންނަ ސިޔާސަތްތައް އެކަށައަޅައި، މިއަދުގެ ސަރުކާރުގައި ވަކިހިއްޕާފައިވާ 

މަތްކުރެވިގެންކަމެވެ. ސަރުކާރުގެ އިޤްތިސާދީ ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާއިން ޤަވްމު ސަލާ

ގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ، މުޅި އިޤްތިސާދީ ސިޔާސަތު މުސިޔާސަތު ފެއިލްވު

އެސް.އީ.ޒެޑްގެ  ދަށުން އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ "ބޮޑެތި" އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް 

ސް، ސްޕެޝަލް ބަރޯސާވުމެވެ. މާނައަކީ ފޯކަސް ހުރީ، ހުރިހާ މަޝަރޫޢުތަކެއްވެ

އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ތެރެއިން ގެންނަންކަމަށްވީނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި، 

"އިންޑަސްޓްރިއަލް" ޤަވްމުތަކުގައި އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ދަށުން އެކްސްޕޯޓްކުރިއެރުވިޔަސް، 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތާއީ މަސްވެރިކަމުގެ  ހުރީރާއްޖޭގެ "ކޮމްޕެރެޓިވް އެޑްވާންޓޭޖް" 

ތުގައި ކަމަށްވުމުން، ސަރުކާރުން އުއްމީދުކުރާފަދަ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ސިނާއަ

ކުރިޔަށްއޮތް ތަނުގައިވެސް އައުމަކީ ނާދިރުކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން މިފަދަ ޒޯންތައް 

އާޚިރުގައި ބަދަލުވެގެންދާނީ "މަނީ ލޯންޑަރ" ކުރުމަށް، ބޭރުގެ "ކްރިމިނަލް ގޭންގް" 

ން ސެންޓަރަކަށެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަކީ ތަކުން ބޭނުންކުރާ



15 އެމް.ޑީ.ޕީ އިކޮނޮމިކް ޮކމިޓީ                                                            

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް ބަލާއިރު، ކުރިއަރާފައިވާ، ފައިދާކުރަނިވި ސިނާއަތެކެވެ. 

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތޮ ބްރޭންޑްތަކުގެ ރިޒޯޓްތައް ރާއްޖޭގައި އެބަހުއްޓެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ބިސް' އަޅާ ކުކުޅަށް ވާއިރު، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ހޮޓެލް ސިނާޢަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 'ރަން

ތަށް ޓެކްސް ދިނުމަށް ދައުލަޗެއިންތައް ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް ރިޒޯޓްތައް ހަދަމުންދަނީ 

ތައްޔާރަށް ތިބެމެ ކަމަށްވާތީ، ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ތެރެއިން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ތަށް ނުހަނު ގެއްލުން ހުރިކަމެކެވެ. ދައުލަސިނާޢަތަށް ވަނުމުގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަކީ 

 އިޤްތިސާދީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ވަރަށް ގޯސް ވިސްނުމެކެވެ.

ވަނއަހަރު  2014ސް، ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ސަރުކާރުންވަނީ މީގެ އިތުރުންވެ

ވަނައަހަރު ޗައިނާގައި 'އިންވެސްޓަރ ފޯރަމް' ބާއްވާފައެވެ.  2015ސިންގަޕޫރ އަދި 

ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރު، ރާއްޖެއަށް މިފަދަ އިންވެސްޓަރ ފޯރަމްގެ ސަބަބުން 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.  ވެސްޓްމެންޓެއް ނެތްކަންންލިބުނު ބޮޑު އި

ތުގެ މާލިއްޔަތަށް ހޯދުމަކީ ދައުލަފައިސާ  ،ރިސޯޓްތައް ހެދުމަށް ރަށްތައް ކުއްޔަށްދީގެން

މަރުހަބާ ކިޔާކަމެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން "އެކްސްޕޯޓް ބޭސް" ބޮޑުވެ، ބޭރު  އެމް.ޑީ.ޕީ

ގޮތުގައި ފައިސާލިބޭނެ އިތުރު ދޮރުތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ޕާޓީ ދެކޭ

ފޯކަސްއަކަށް ވާންވާނީ އަލަށް ރިޒޯޓްހެދުމަށް ރަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، މިހާރުވެސް 

 .ރިސޯޓްހެދުމަށް ދޫކުރެވި، ނުހެދި ހުރި ރަށްތައް ހެދޭނެ ސިޔާސަތެއް ކަނޑައެޅުމެވެ

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް  540ރަށް ދޫކޮށްގެން  10ބަޖެޓްގައި ހަމައެކަނި  2015

ރަށަކާއި އަދި ގިނަ  60އިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު، ހިމަނާފަ

ފަޅެއް މިގޮތައް ކުއްޔަށްދީފައިވާކަން އެނގެން އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް މީގެ 
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ތުގެ މާލިއްޔަތަށް ވަދެފައިނުވާކަން ރައީސް ޔާމިންގެ ދައުލައެއްވެސް ފައިސާއެއް 

ވާހަކަފުޅުންވެސް އެނގެން އެބައޮތެވެ. މިއީ ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި ވަކި 

ހިއްޕާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އިޔާދަނުކުރެވޭނެ 

ފުރިހަމަ ޒިންމާ ރައީސް ޔާމީން  ގެއްލުމެއްކަން އެމް.ޑީ.ޕީ ފާހަގަކުރަމެވެ. މިކަމުގެ

 އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

މި ޕާޓީގެ މައިގަނޑު އެއް ސިޔާސަތެކެވެ. ރައީސް ބިންވެރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތަކީ 

 ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ގިނަކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގައި ބިންވެރިކޮށްގެން ވަނައަހަރަށް ޕީ.ޕީ.އެމް ސަ 2015

 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. 400އަހަރު  2015ހަމައެކަނި 

އިން އެއްވެސް މިންވަރެއް ލިބިފައި ނުވާކަން، މިނަމަވެސް އަހަރު ނިމިގެންދާއިރުވެސް، 

 ރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަ 2016

ލިބޭނެކަމަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ 400ސީދާ ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްގައިވެސް، ހަމަ  2016

ވަނައަހަރާއި ތަފާތުކޮށް ކުރާނެ  2015ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ނިމިގެންދާ 

ނެތެވެ.  ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ. ބަޖެޓްގައި މިކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް

ފެނިގެންދަނީ ސަރުކާރުން ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނެސް، ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް 

މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުންވެސް، އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ނުލިބިގެން، 

ސަރުކާރުން އުޅޭތަނެވެ. ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓްކުރަން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން އަންނަ 

 ފެންނާކަށްނެތެވެ. ތަނެއް 
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މިލިއަން  38އެއް ނެގައިގެން، އިމާރާތާއި ފްލެޓްވިއްކާނަމަ ލޭންޑް ސޭލްސް ޓެކްސް

ރުފިޔާ ހޯދާނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިހާރުވެސް، ގޯތިގެދޮރުގެ ދަތިކަން 

ބޮޑުކަމަކަށް އިންތިހާޔަށް އޮވެމެ، އަމިއްލަ ގެދޮރު ނުވަތަ ފްލެޓް ހޯދުމަކީ އެހާމެ، އަގު 

ތުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ވާއިރު، މި ސިޔާސަ

މިހާރުވެސް އިމާރާތާއި ފްލެޓް އަމިއްލަކުރުމަށް އިތުރު ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާނެއެވެ. 

، ބޭނުންވާ، ފައިނޭންސް ބޭންކްގެ ނިޒާމްގެ ތެރެއިންވެސް ހޯދުމަކީ އަގުބޮޑުކަމަކަށްވާއިރު

މިފަދަ ސޭލްސް ޓެކްސް ނެގުމުން އިތުރަށް ކޮސްޓް ބޮޑުވެގެންދާނެއެވެ. މިފަދަ ޓެކެސް 

އެއް ނެގޭއިރު، ވަކި ގިންތިތަކަކަށް ބާހާލެވިގެން، 'ސޯޝަލް ހައުސިންގް' މީގައި 

ޤާނޫނު މީގެ އިތުރުން، ނުހިމެނޭގޮތަކަށް ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރުމަށް ގޮވާލަމެވެ. 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  4ހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ދިވެ 1/2002ނަމްބަރު  

ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތުން ބަޔެއް ވިއްކާނަމަ، އެބިން ނުވަތަ 

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހެއެވެ.  މިއީ  15އިމާރާތް ވިއްކާ އަގުގެ %

މި ގޮތައް ވިއްކޭ އިމާރާތާއި ފްލެޓްތަކުން  ޖީއެސްޓީގެ އިތުރުންނެވެ. އެހެންކަމުން %6

ޓެކްސްއެއް އެބަނެގެއެވެ. ކަންމިހެންއޮތްއިރު، އިތުރު ޓެކްސް އެއް  %21

ސަރުކާރުގެ މި ރިއަލް ސްޓޭޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެޅޭ ހުރަހެކެވެ. ތައާރަފްކުރުމަކީ 

ހޯދައިދިނުން  ށް ރައްޔިތުން ފްލެޓާއި ގެދޮރުކޮއަމާޒަކަށް ވާންވާނީ ވީހާވެސް އަގުހެޔޮ

ކޮންގޮތަކަށް ވިސްނާފައި ހިމަނާފައިވާ ސިޔާސަތެއްކަން ބަޖެޓުން ކަމަށްވާއިރު، މިއީ 

 އެނގޭކަށް ނެތެވެ. 
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 3ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން %

ޤާނޫނު އަސާސީ ކަށަވަރުކުރާ ހައްޤުތައް އެއް ނެގުމަކީ،  ރެމިޓެންސް ފީ

ގެއްލޭކަމެއްކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ދެކެމެވެ. އެއީ ޤާނޫނު އަސާސީގައި، އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ 

ކޮންމެ ނަމެއްގައި  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. ޤަވްމެއްގެ ސަބަބުން ތަފާތު ނުކުރެވޭނެ

މީހަކު ގެނެސް އެ އް، އާޚިރުގައި ދައްކަންޖެހޭނީ،ނެގުނުކަމުގައިވިޔަސް، މިކަހަލަ ފީތަ

އްކަތްކުރާ ފަރާތެކެވެ. އެހެންކަމުން، އާޚިރުގައި 'ކޮސްޓް އޮފް ޕްރޮޑަކްޝަންސް" މަސަ

އިތުރުވެ، އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށަށްދާނެއެވެ. މިހެންވުމުން، ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ނަގާ 

ގެ ސެކްޝަން 6މީގެ އތުރުން، އައި.އެމް.އެފްގެ އާޓިކަލް ޓެކްސް ހަމަދަށަށްދާނެއެވެ. 

 ނީ: ގަ ބުނަފައިވަ 3

 

ގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން، "ކަރަންޓް ޓްރާންސެކްޝަންސް" މާނަކުރެވެނީ  30އަދި އާޓިކަލް:

އަންނަވި ގޮތަށެވެ. 

 

ކަންމިހެން އޮތްއިރު، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އައި.އެމް.އެފްގެ މެމްބަރަކަށްވާތީ، މިފަދަ 

މެވެ. ހަދާންކޮއްދެގޮތަކަށް، "ރެމިޓެންސް ފީ" އެއް ނުނެގޭނެކަން ސަރުކާރަށް 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ހުޅުވިފައިވާ އިޤްތިސާދެއް؛ އެއްވެސް "ކެޕިޓަލް ރެސްޓްރިކްޝަންސް" 

މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކާއި ބީރައްޓެހި ސިޔާސަތެއްގެ ސަބަބުން،  އެއް ނެތް ޤަވްމަކަށްވާއިރު
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މިފަދަ  ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދައް ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ ޝައުގެވެރިކަން ގެއްލޭނެއެވެ.

މެދު ފަންތީގެ ސިޔާސަތެއްގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއްކުރާނީ ކުދި އަދި 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ގިނަބަޔަކު ދިރިއުޅޭގައުމަކައް ނުވީއިރު އެސްއީޒެޑް  ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

މަސައްކަތްކުރާގިނަމީހުންއަންނާނީ ބޭރުންނެވެ. މިފަދަ  –ގާއިމްކުރެވުނަސް 

 މަކީވެސް އިގްތިސާދައް ހުރި ހުރަހަކައްވާނެއެވެ.  ފީއެއްނެގުމުން މިކަ

ތަށް އާމްދަނީ ދައުލަ ،ންބިން ހިއްކުމަށް ފަހު އިޤްތިސާދީ މަސައްކަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެ

ހޯދުމަކީ ރަގަޅުކަމެކެވެ. މީގައިވެސް، ކޮންތަނެއް، ކޮންގޮތަކަށް ހިއްކައިގެން، ކޮން 

 އާމްދަނީއެއްކަން އެނގޭކަތްނެތެވެ.  ރޭޓެއްގައި ކުއްޔަށްދީގެން ލިބޭ

 ސަރުކާރުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ އަމާޒު .8

ގޮންޖެހުމަކީ ސަރުކާރުގެ  އެއް މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު

އާމްދަނީއަށްވުރެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުމެވެ. އަދި އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދަން ހުށަހަޅާ 

ބަލާއިރު ބަޖެޓް  ތުން. މިގޮނޫނީ ނުވެ ދިޔުމެވެނުކުރެވި ކަންތައްތައް 

ތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ދައުލަ، 2013/7ލަވާލެވިފައިވަނީ، ޤާނޫން ނަމްބަރު އެކު

ވަނަ މާއްދާގައި އެބުނާ، މާލީ ރިސްކްތައް ކުޑަކުރެވޭނެ މިންވަރެއްގައި  9ޤާނޫނުގެ 

ތުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ދައުލަނޫންކަން މި ޕާޓީން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

ބިނާވާންޖެހޭނީ ދެ ފުށް ފެންނަ، ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި މެދު ރާސްތާއިން ހާސިލް ކުރަން 

ބޭނުންވާ، ލަނޑުދަނޑިތައް ބަޔާންކުރާ އަސާސަކަށްވީހިނދު، މި ސިފައެއް ބަޖެޓުން 

ވާންވާނީ ތުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ދައުލަނުފެންނަކަން މިޕާޓީއިން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި 
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ގެ ބަޖެޓުގައި  2016ކުރެވޭ ގޮތަށްކަމަށްވާއިރު، ޔަތްއިންޓަރ ޖެނެރޭޝަނަލް އިކުއިޓީ ހިމާ

ރުފިޔާއިން އިތުރުވާނެއެވެ. ބޭރުގެ  ބިލިއަން 1.1ދަރަނި  އެތެރޭގެ ވެސް ސަރުކާރުގެ

ތުގެ މުޅި ޖުމްލަ ދަރަނި ދައުލަ ބިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވާނެއެވެ. 3.14ދަރަނި 

ބިލިއަން  36.26ވަނައަހަރު ނިމޭއިރު ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ  2016

ލައްކަ ރުފިޔާގެ ދަރަނިކަން  1މިއީ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ބޮލަކަށް ރުފިޔާގައެވެ. 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ވަނައަހަރު އެއްވެސް  2015ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ހުށަހަޅަމުން،  2015ސަރުކާރުން ވަނީ 

ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2016ފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއް ނުއުފައްދާނެކަމަށް ބުނެ

ށް އޮތް އަހަރަކީވެސް، އަހުށަހަޅަމުން، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކުރި

ށް ވަނއަހަރު ސަރުކާރުން އަލަ 2015ވަޒީފާ 'ފްރީޒް' އަހަރެއްކަމަށެވެ. މިހިނގާ 

ރިސޯޓް  10ހުށަހެޅި ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން، އެސް.އީ.ޒެޑް ވަނީ ފެއިލްވެފަ، އިތުރު 

ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދީގެންވެސް، މިއަހަރު ތެރޭގައި މިރިސޯޓްތަކެއް ހުޅުވިގެން ނުދާނެއެވެ. 

އަހަރު ފުރިގެން ދާއިރު ސީދާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ  2އެހެންކަމުން ސަރުކާރަށް 

. ސަރުކާރު ވެއުފެދުނު އެހެން ވަޒީފާއެއްނެތެ ވަޒީފާ ފިޔަވައި ތެރެއިން، ސިޔާސީ

އެތަންތާގައި ތިބި، އެކްޓިވިސްޓުންނަށް )ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ  ކުންފުނިތަކުންހިއްސާވާ 

ވަޒީފާދިނަސް އެއީ  ވަކިކޮށް(ސިޔާސީގޮތުން ޚިޔާލުތަފާތު ރައްޔިތުން ވަޒީފާއިން 

އެހެންކަމުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސިޔާސީ ވައުދުގެ  .އިޤްތިސާދުގައި އިތުރުވި ވަޒީފާއެއް ނޫނެވެ

ހާސް، ވަޒީފާގެ ތެރެއިން، މިހާތަނަށް، އުފެދިފައިވަނީ  94ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

އެއްހާ ވަޒީފާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.  1000ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެންވެސް 
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ކަށް ގާތްގަނޑަކަށް ހާސް ވަޒީފާ އުފެއްދުމަށް ދުވާލަ 94ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ އަމާޒުހުރީ ވަޒީފާ އުފެދެން އެބަޖެހެވެ.  80

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިނދަޖައްސާލުމާއި ދިމާލަށް ވެފައި، ގެސްޓް 

ހައުސް ފަތުރުވެރިކަން ނެތިގަންދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތްހިނދު، މިއަމާޒު 

 ރެވިދާނެތީ، މިޕާޓީ ނުހަނު ކަންބޮޑުވެއެވެ.ހާސިލްނުކު

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް އެއްކޮށް  ،ސަރުކާރުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ އަމާޒުހުރީ

ތަރައްޤީގެ ބޮޑުބަޔެއް ށް، މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ދިމާއަށެވެ. ކޮފުނޑުފުނޑު

ޖަމާކުރުމަށްކަމަށް ރައީސް މީހުން  70މިކުރެވެނީ، ހުޅުމާލެއަށް ރާއްޖޭގެ % ފޯކަސް

. ތަރައްޤީގެ ދުރު ވިސްނުމެއް ނެތްކަން ޔާމިން އެކި ފަހަރުމަތިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ވަނަ އަހަރުވެސް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ކުޑަ އެތައް  2016ފާހަގަވަނީ، 

 ރަށެއްގައި ބަނދަރާއި އެހެނިހެން އުމްރާނީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބަޖެޓްކޮށްފައި،

އަނެއްކޮޅުން ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މިތަންތަނުން މީހުން ގެނެސް ހުޅުމާލެ ގެންނަން 

ކަމަށްވާނަމަ، މި ކުރެވެނީ ބޭކާރު ޚަރަދުތަކެއް ނޫންހެއްޔެވެ! އޭގެ އިތުރުން، އެމް.ޑީ.ޕީ 

ދެކޭގޮތުގައި އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ބިކަކޮށްގެން، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި އުޅޭ ގިނަ 

ޅުމާލެ ޖަމާވާން މަޖުބޫރުކުރުވުމުގެ 'މެންޑޭޓެއް' ދިވެހި ރައްޔިތުން ރައީސް ރައްޔިތުން، ހު

ޔާމިންއާާއި ހަވާލެއްނުކުރެއެވެ. ތަރައްޤީ އަކީ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކޮށް ލިބޭ އެއްޗަކަށް 

ވާންޖެހޭނެއެވެ. މިނަޒަރުން އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ، ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ދަތުރުފަތުރުގެ 

ގުޅުވާލުމެވެ. އޭރުން، އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވެ ރަށްތަކުގެ އިޤްތިސާދު ނިޒާމަކުން 

 ފުޅާވެ، ފަރުދުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. 
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F i g u r e 3)%( ްޕީއެސްއައިޕީ ތަފްސީލ : 

ސަރުކާރުން  ރައީސް ޔާމިންވަނައަހަރަށް  2016މަތީގައިވާ ޗާޓުން އެފެންނަނީ، 

ދާއިރާތަކެވެ.  ނެހިންގަން ބޭނުންވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަމާޒުކުރެވޭ

ވަޒީފާއަކީ އާއްމު ރައްޔިތުމީހާގެ ހާލަތު ބަދުލުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމަކަށް 

ނެ ވީއިރު، ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެފަދައިން، ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދޭ

 2016ސިޔާސަތެއްނެތެވެ. އެފަދަ ސިޔާސަތެއް ނެތްއިރު، ކުރިންވެސް ދެންނެވިފަދައިން 

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައްގެ ބަޖެޓްގެ ސަބަބުން 

ވަރަށް ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވުމުގެ ބަދަލުގައި 

 ށް ބަންދުވެގެންދާނެއެވެ. އިތުރަ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެންމެ ކަންބޮޑުވާކަމަކީ،  27.457

ގައި ރާއްޖޭގެ "އެކްސްޕޯޓް ބޭސް" ބޮޑުވާނެ ސިޔާސަތެއްނެތްކަމެވެ. ރިޒޯޓް  2016

ރިޒޯޓް ދޫކުރުން ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެސްޕޯޓް ބޭސް ބޮޑުވެ އޭގެ  10ހިންގުމަށް 



23 އެމް.ޑީ.ޕީ އިކޮނޮމިކް ޮކމިޓީ                                                            

 2015ތުގެ މާލިއްޔަތަށް ފާއިދާކުރަނިވި ސިޔާސަތެއްނެތެވެ. ދައުލަބަބުން، ސަ

ޓް ހެދުމަށް ރަށްތައް ކުއްޔަށްދޭން ހިމަނާފައި އޮތަސް، ސޯރި 10ވަނައަހަރުގައިވެސް، 

މިގޮތަށް ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ، ފާހަގަވާ ކަމަކީ، 

ހޯދުމެވެ. ދޫކުރެވޭ ރަށުގައި ރިސޯޓް ހެދޭކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައި  އެއްފަހަރާ އެ ލިބޭ ފީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް  ވަޒީފާ އުފެދުނުތޯ ބެލޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ނެތެވެ.ނެތެވެ. 

 2015އެމް.އެމް.އޭގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން )ބަޖެޓްގައި ވެސް ހިމަނާފައިވަނީ( 

މިލިއަން  241.9އެކްސްޕޯޓް )ގުޑްސް( ހުންނާނީ ވަނައަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މިލިއަން  254.6ވަނައަހަރަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާނި  2016ޑޮލަރުގައިއެވެ. އަދި 

މިއީ ސަރުކާރުގެ  މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 12.7. މިއީ އެންމެ ޑޮލަރެވެ

 އިޤްތިސާދީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވެފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ. 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ތަންފީޒްވެ ނިމޭއިރު، ދިވެހި  27.457ޑީ.ޕީ ކަންބޮޑުވަނީ އެމް.

. މީގެ ސަބަބުން އިމްޕޯޓަށް ރުވެގެންދާނެތީއެވެރުފިޔާގެ ސަޕްލައި ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތު

ބަރޯސާވާވަރު މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑުވެ، އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް އެއްހަމައެއްގައި 

ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިވެހިރުފިޔާގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް އުނދަގޫ

މީގެ ސަބަބުން ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ތަކެތީގެ އަގު އަތް ނުފޯރާފަށަށް ވެއްޓި، 

ތުގެ ރިޒާވްއަށް ބާރު ބޮޑުވެ، އެމް.އެމް.އޭ އަށް މިނިވަން މާލީ ސިޔާސަތެއް ދައުލަ

ބެލެންސް މި ޕާޓީ ދެކެމެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން މިހާރުވެސް   ހިންގަން ދަތިވާނެކަމަށް

ޕޮޒިޝަން ގޯސްވެ، ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޑެފިސިޓް ފުޅާވަމުންދާނެކަމަށް  އޮފް ޕޭމެންޓްސް

 ލަފާކުރެވެއެވެ. 
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މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް އެމް.އެމް.އޭގެ ފޮރިންގ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި 

މަހުގެ އިމްޕޯޓް( ޑޮލަރެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރެވޭ  3.9ން )މިލިއަ 627.2ހުރީ  

މަހުގެ އިމްޕޯޓް( ޑޮލަރެވެ. ރިޒާވް  1.3މިލިއަން ) 212.6ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހުރީ 

 ދަށަށް ދާންފަށާފައެވެ.   ފެށިގެން ޖޫންމަހުން މިވަނީ

 

ރު އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ޔޫ.އެސް.ޑޮލަ -އެމް.އެމް.އޭގެ ޑޮލަރު ރިޒާވަކީ، ހަމައެކަނި ރުފިޔާ

ހިފެހެއްޓުމަށް، މަރުކަޒީ ބޭންކްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ދަމަހައްޓަމުންދާ ރިޒާވެކެވެ. މިއީ 

އެއްވެސް ގޮތަކަށް، ސަރުކާރުގެ ރިޒާވެއް ނޫނެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު، ރާއްޖޭގައި އަދި 

 'ފިސްކަލް ރިޒާވް" އެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތްކަން ފާހަނގަކުރަމެވެ.

E-13ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީ ނަމްބަރު:  ސިޓީގައި ވަރަށް   2/57/2014/79

ތުގެ ޚަރަދަށް ދައުލަޖިހާދު ވަނީ، هللا ސަރީޚަކޮށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު، އަބުދުއް

ޒިންމާވާންޖެހޭ ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި 

ތުގެ ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަޤާނޫނަށް އަމަލުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމުކަމެކެވެ. އެއީ 

ބުނާގޮތަށް މާލީ ރިސްކްތައް  9ޒިންމާދާރުކަމާއެކީ އަދި މި ޤާނޫނުގެ، ނަމްބަރު: 

ޑަކުރެވޭނެ މިންގަނޑަކަށް ހިފެހެއްޓުމެވެ. ނަމަވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް ކު

އެވެ. މިގޮތުން، ޤަވްމީ ބަލާލާއިރު، މި ޤާނޫނުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފްކަން ފާހަގަކުރެވެ

Gross Reserve 

($,millions)

Months of 

imports

Usable reserve 

($, Millions)

Months of 

imports

2015 June 712.2 4.3 234.9 1.3

July 692.5 4.3 213.5 1.3

August 667.4 4.1 212.6 1.3

September 627.2 3.9 212.6 1.3
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ގައިކަމަށް  3އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން، ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ހުންނަންވާނީ %

ވަނައަހަރު މި އަދަދުހުރީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  2015ވެސް، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ގައި،  6ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ % 2016ގައެވެ.  6.9ނިސްބަތުން، %

ތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ދައުލަގައެވެ. މިއީ ކަނޑައެޅިގެން،  6.6ގައި % 2017

 ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށްކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. 

ތުގެ ދަރަނި މިހާރު ހުންނަންޖެހޭނީ ދައުލަން، ހަމަ މި ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން، މީގެ އިތުރު

 2015އަށްވުރެ ދަށުގައެވެ. ނަމަވެސް،  60ޤަވްމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން %

ވަނަ  2016ގައެވެ.  61.8ވަނައަހަރު މިއަދަދު ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ %

ގައެވެ. މިއީ ވެސް ފިނޭންސް  65.9ހަރު %ވަނައަ 2017ގައި،  64.6އަހަރު %

 މިނިސްޓަރު، ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށްކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. 

ވަނައަހަރުގެ ހުށަހެޅި ފާސްކުރެވުނު  2015މުޅި ޖުމްލަކޮށް، ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ 

ބަޖެޓާ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ބަޖެޓެކެވެ. ބަޖެޓަކީ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓަކަށް ނުވުމުން، 

ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް އެނގޭކަށްނެތެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ކަންބޮޑުވަނީ، ހާ

އިޤްތިސާދުގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާފުޅާވަމުންގޮސް، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް، 

ކުރިއެރުމަށް ހުރިދޮރުތައް ބަންދުވެގެންދާތީއެވެ. ބޭންކްތަކުގައި ހުންނަ ފައިސާގެ 

ވިއްކައިގެން ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރުމުން 'ޕްރައިވެޓް  ބިލްސް-ބޮޑުބައެއް، ޓީ

ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް' ދަށްވާނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ކޮރަޕްޝަން 

ދުވަހެއްދުވަހަކަށް މި ބޮޑުވަމުންދަނީ ސަރުކާރު ބޮޑުވެ، ސަރުކާރުގެ 

ހަމަހަމަ އިޤްތިސާދީ  ނުފޫޒުބޮޑުވަމުންދާތީއެވެ. ދެމިހެއްޓެނިވި، އެންމެންނަށް
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ފުރުސަތުލިބޭނެ، އިޤްތިސާދެއް ބިނާކުރުމަށް، އިޤްތިސާދުގައި ސަރުކާރުގެ ރޯލް 

 ކުޑަވާންއެބަޖެހެއެވެ. 

ވަށާޖެހޭ ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް، އިންކަމް ޓެކްސް ނެގެން އެބަޖެހެއެވެ. މީގެ 

ން އިންސާފުވެރި ޓެކްސްގެ ފަގީރުންގެ މެދުގައި، ނިސްބަތު ސަބަބުން މުއްސަނދިންނާއ

ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެންދާނެއެވެ. އިންކަމް ޓެކްސްއަކީ "ޕްރޮގްރެސިވް"ކޮށް ސީދާ 

ޓެކްސްއެއްކަމުން، ނިސްބަތުން މުއްސަނދިމީހާ ގިނައިން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި، 

ޓީ ބޮޑުކޮށް، މިހާރުވެސް އުފަޤީރުމީހާ ޓެކްސްދައްކަންޖެހޭނީ މަދުންނެވެ. އިމްޕޯޓް ޑި

.އެސް.ޓީ ނެގެމުންދާގޮތަށް، ނެގެމުންދާނަމަ އެއީ ދިވެހިރައްޔިތުމިހާ ދައްކަންޖެހޭ ޖީ

މީގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި  ޓެކްސް ދެގުނަ )ޑަބަލް ޓެކްސް( އިތުރުވެގެންދާނެކަމެކެވެ.

މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް އަންނާނެއެވެ. އެއީ ވިޔަފާރީގެ 

ނީސް ޓެކްސް ނެގުމުން، ވިޔަފާރިތަކަށް "ކޭޝް ފްލޯ މެނޭޖް" ކުރަން މުއާމަލާތް ނުހިގަ

ދަތިވެގެންދާނެތީއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން، އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ ދައްކަން ޖެހުމުން، 

ކަސްޓަމްސްގައި ހުންނަ ހަލާކުވެފައި ހުންނަ މުދަލަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި، ވިޔަފާރީގައި 

ކުރިމަތިވެގެންދާނެއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަބަދުވެސް ވަކާލާތު  ކުރިއަރައިދިޔުމަށް ހުރަސްތަކެއް

ކުރަމުން މިދަނީ އިމްޕޯޓް ޑީޔުޓީ އުވާލެވި، ޕްރޮގްރެސިވް އަދި ސީދާކޮށް ނެގޭ ޓެކްސްއެއް 

  ނެގުމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުގައި، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އިންވެސްޓްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް 

އިންވެސްޓަރުންގެ  ކުރުމެވެ.މުހިއްމު ކަމަކީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ އެންމެ 

އިތުބާރު ހޯދޭނީ، ސަރުކާރުގެ ޚުދުމުޚުތާރުގޮތް ދޫކޮށް، ޤާނޫނު އަސާސީއިން ދިވެހި 
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. ކަށަވަރުކޮށްދީގެންނެވެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ހައްޤުތަކަށް ސަރުކާރުން

މުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓްކުރަން ސަރުކާރުގެ އެތެރޭގެ ކޮރަޕްޝަން ބޮޑުވު

 ތިބި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން، ރާއްޖޭއާއި މެދު އިތުބާރުނުކުރާކަން މިހާރު އެނގެއެވެ. 

 


