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ަތޢާަރފް
2018 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ އޭގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 

ގެންނަން  ނިޒާމަށް  ޓެކްސްގެ  ބަޖެޓެކެވެ.  ‘ފެލާލާނެ’  ރައްޔިތުން  އާންމު  ބަނގުރޫޓްވެ،  ވިޔަފާރިތައް 

ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުތަކާއި އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ ކަނޑާނުލައި ކުރިޔަށް ގެންދާދިޔުމުގެ ސަބަބުން، ތަކެތީގެ އަގު 

ޮބޑުވެ، އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިަތކަށް ގެއްލުންވުމުގެ އިތުރުން އުފެއްުދންތެރިކަން ދަށަށްދާނެކަމަށް 

ރާއްޖޭގެ  އަހަރު،  ވަނަ   )6.5%(  2011 އަހަރާއި  ވަނަ   )7.1%(  2010 ަލފާކުރެވެއެވެ. 

ުއފެއްދުންތެރިކަން ހަލުވިމިެނއްގައި ކުިރއަރައިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް 2012 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން 

ތެރޭގައި  މިއަހަރުގެ  ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ.  ރިޕޯޓްގައި  ބަޖެޓް  ޖަހާފައިވާކަން  ފަހަތަށް  ދުވެލި  އިޤްތިސާދީ 

ޮގތް ބަދަލުޮކށް، ‘ރިބޭސް’ )ޖީޑީޕީ  ަސރުކާރުން ވަނީ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ހިސާބު އެކުލަވާލާ 

ޮކށްފައެވެ.  ބަދަލުގެނައުން(  ހިސާބުކުރާޮގތަށް 

ަޤުއމީ ުއެފްއުދްނތިެރަކްނ )ޖީ.ީޑ.ޕީ(
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓް ރިޯޕޓުން އެނގޭޮގތުގައި، 2017 

އައިއެމްއެފް  ލަފާޮކށްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަރާނެކަމަށް   6.9% އިޤްތިސާދު  ރާއްޖޭގެ  ނިމޭއިރު  ވަނައަހަރު 

އަންދާޒާކުރާޮގތުގައި މިއަދަދު އަހަރު ިނމޭއިރު ހުންނާނީ %4.7 ގައެވެ. ވޯލްޑް ބޭންކް ިއން ނެރުނު 

‘ސައުތު އޭޝިޔާ އިޮކޮނމިކް ފޯކަސް’ ރިޕޯޓްގައި، 2017 ވަނައަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ކުރިއަރާނެކަމަށް 

ސަބަބުން،  ކުރުމުގެ  ‘ރިބޭސް’  ޖީޑީޕީ  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  ކުރިން  އެވެ.   3.9% ލަފާޮކށްފައިވަނީ 

މިޮގތަށް  ޮބޑުޮކށްފައެވެ.  ޮކށް  ’އިންފްލޭޓް‘  ޮބޑަށް  ވަރަށް  މިހާރުވަނީ  އަދަދުތައް ސަރުކާރުން  ޖީޑީޕީގެ 

ޮބޑުޮކށްފައިމިވަނީ، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ސަރުކާރުން އަންދާޒާކުރާ މިންވަރާ ގާތަށްވެސް މި ދިޔަ  4 

އަހަރުގައިވެސް އިތުރުވެފައިނުވާތީއެވެ. 2015 ވަނައަހަރުވެސް ސަރުކާރުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ޯހދާ 

‘މެތެޑޮލޮޖީ’ އަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވެއެވެ. ޤައުމުތަކުން މިޮގތަށް ‘ރިބޭސް’ ކުރަނީ އިޤްތިސާދުގައި ހިމެނޭ 
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‘ސެކްޓަރ’ ތަކަށް ޮބޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސް، އެ ޤައުމެއްގެ އިޤުތިސާދުގެ ‘ޮކމްޮޕޒިޝަން’ ނުވަތަ 

‘ސްޓުރްކްޗަރ’ މުޅިންހެން ބަދަލުވުމުންނެވެ. 2014 ވަނައަހަރު ނައިޖީިރއާއިންވެސް މިޮގތަށް ޖީޑީޕީ 

ރީބޭސް ޮކށްފައިވެއެވެ. ނަިއޖީރިއާއިން މިޮގތަށް ‘ރިބޭސް’ކުރީ އެޤައުމުގެ އިޤްތިސާދުގެ ‘ޮކމްޮޕޒިޝަން’ 

އެއްޮކށްހެން ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަށް ބަދަލުވެ ކުރީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް ވަޅުޖެހުމުންނެވެ. ކުރިންވެސް 

ާފހަގަކުރިހެން ރާއްޖޭގައި، ޖީޑީޕީ ޯހދާނެ ސާވޭ އިތުރަށް ފުޅާކުރިޔަސް، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ‘ސްޓުރަކްޗަރ’ 

ައށް އިތުރު ބަދަލު ނާންނަނީސް، ޖީޑީޕީ ‘ރިބޭސް’ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އެެތރެއާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް 

މަންޒަރު ރީތިޮކށް، އިޤްތިސާދީ ހާލަތު ކަނޑައެޅިގެން ޮއޅުވާލުމަށެވެ. މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ. މީގެ 

ސަބަބުން، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ސަރުކާރުގެ ޑެފިސިޓް ޮބޑުވެ، ދަރަނީގެ ނިސްބަތް 

ޮބޑުވެ، ސަރުކާރުގެ އިޤްތިސާދީ ސިޔާސަތު ޮބޑުތަނުން ފެއިލްވަމުންދާކަން ެއތެރެއާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް 

ގްރީސް  ގްރީސްގައެވެ.  ޮއޅުވާލީ  އަދަދުތައް،  އިޤްތިސާދީ  ފަހުން  އެންމެ  މިޮގތަށް  ހާމަވަމުންދާނެއެވެ. 

ބަނގުރޫޓްވެގެންޮގސް، އެންމެ ފަހުން ސިޔާދަތުގެ ދަރަނި އިއުލާންކުރީއެވެ. 

ޓޭަބލް 1:
ަޤުއމީ ުއެފްއުދްނތިެރަކްނ ުކރިައާރ މްިނަވުރ )%(
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ފަތުރުވެރިކަން  ބަލާއިރު،  މިންވަރަށް  ހިއްސާކުރާ  އުފެއްދުންތެރިކަން  ޤައުމީ  ބައިތަކުން  އިޤްތިސާދީ 

ިހއްސާކުރަނީ %29 އެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިމެނެނީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ދާއިރާ )%10(، ޓްރާންސްޕޯޓް 

)%9(، ޮކމިޔުނިކޭޝަންސް )%8(، ރިއަލްސްޓޭޓް )%7( އަދި ޮކންްސޓްރަކްޝަން )%6( އެވެ. 

އެމްޑީޕީ ދެކޭޮގތުގައި 2018 ވަނައަހަރު ވެގެންދާނީ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު އިތުރަށް ބަލިކަށިަވމުންދާނެ 

އަހަރަކަށެވެ. ަސރުކާރުން އަންދާޒާކުރާ ިމންވާރާއި ގާތަށްވެސް އާމްދަނީ ނުލިބޭއިރު، ަސރުކާރުގެ ޚަަރދުތައް 

ދަނީ ދުވަހެއްދުވަހަކުން އިތުރުވަމުންނެވެ. 

ޖުމްަލ އާމްަދީނ
2018 ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަކީ 22.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ 

ތެރޭގައި ޓެކްސްގެ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން 

ދީފައިވާ ލުއިތައް އުވާލައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ސަރުކާރަށް 4 އަހަރުވެގެންދާއިރު، 

އިތުރުޮކށް،  އާމްދަނީ  ރައްޔިތުންގެ  ފިޔަވައި،  ނެގުން  ޓެކްސް  އެއްޗަކުން  ހުރި  އަތުގައި  ރައްޔިތުންގެ 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ސިޔާސަތެއް ތަންފީޒްކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. މިޮގތުން ސަރުކާރުން އެންމެ 

ޮބޑަށް އިޝްތިހާރުކުރި، އެސްއީޒެޑް ފަދަ އެންމެ އިންވެސްޓްމެންޓެއްވެސް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މިއީ 

އެމްޑީޕީ  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ސަބަބުންނެވެ.  ސިޔާސަތުގެ  އިޤްތިސާދީ  ޯދހަޅި  ނާޤާބިލްކަމާއި  ސަރުކާރުގެ 

ސަރުކާރުން ތަޢާރަފްކުރި ގެސްޓް ހައުސް ސިޔާސަތުފަދަ، އާމްދަނީ އިތުރުވާ ކަންކަމަށް ހުރަސްއަޅައި، 

އިތުރަށް ޓެކްސް ރޭޓް ޮބޑުޮކށް، ގްރީންޓެކްސްފަދަ އިތުރު ނަންނަމުގައި ޓެކްސް ތަޢާރަފްކުރުންފިޔަވައި 

ހާސިލްވެފައިނުވެއެވެ. އެއްވެސްކަމެއް ސަރުކާރަށް 

2017 ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި 21.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަަމށް ލަފާޮކށްފައިވީނަމަވެސް، 

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު އަހަރު ނިމޭއިރު، ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި 20.8 

ިބލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައި އިރުވެސް، އާމްދަނީ 

ލިބޭނެ އާޮގތްތައް ކަމަށް ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ގިނަކަންތައްތައް ހާސިލެއް ނުވެއެވެ. ބިންވެރިޮކށްގެން 

500 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ހިމަނާފައިވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެއް 
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ނުވެއެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުން ޮކންޖެަޝން ޓެކްސްއެއްގެ ޮގތުގައި 261 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިާވއިރު، 

މީގެ އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިބެއެވެ. 2015 ވަނައަހަރަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުން ފެށިގެން ޮކންމެ އަހަރަކު 

މިންވަރެއް  އެއްވެސް  ފައިސާގެ  އަންދާޒާކުރާ  ލިބޭނެކަމަށް  ދަށުން  އެސްއީޒެޑްގެ  އަންނަ  ހިމަނަމުން 

މިހާތަނަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މިހިނގާ 2017 ވަނަ އަހަރުވެސް 500 ިމލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް 

ބަޖެޓްގައި ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ. އާމްދަނީ ޯހދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، ސިނގިރެޓާއި 

ފިޒީ ޑްރިންކްސް އަދި އެނާޖީ ޑްރިންކްސް އިން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ޮބޑުޮކށް، އެއަރޕޯޓް ޑިވަޮލޕްމެންޓް 

ޗާޖް ނަގައިގެންވެސް، މިއަހަރުގެ އޮކްޯޓބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވަނީ 12.8 

ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ހިލޭ އެހީގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވާ އެންމެ 718 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

ެއހެންކަމުން ކުރީ އަހަރު ތަކެކޭ އެއްޮގތައް ސަރުކާރުގެ އަންދާޒާތައް ޯގސްކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މޯލްޑިވްސް 

ގެ  )މީރާ(  ރެވެނިޔު  އިންލޭންޑް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ހިސާބުތަކާއި  ގެ  )އެމްއެމްއޭ(  ޮއޯތރިޓީ  މަނިޓަރީ 

ިހސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ލިޭބނީ ގާތްގަނޑަކަށް 18.7 

ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

ޓޭަބލް 2:
ަދުއލަަތްށ ިލބޭ އާމްަދނީ )ިބލަިއްނ ދެިވހި ުރފާިޔއިްނ(
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2018 ވަނައަހަރު، ޓެކްސް އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި 16.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ޮނން-ޓެކްސް އާމްދަނީގެ 

ޮގތުގައި 5.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެަކމަށް ވަނީ ލަފާޮކށްފައެވެ. ޓެކްސް އާމްދަނީގެ ތެރެއިން، ޓީ-

ޖީއެސްޓީގެ ޮގތުގައި 4.3 ިބލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޖީއެސްޓީގެ ޮގތުގައި 3.1 ިބލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް 

ބިލިއަން  ޮގތުގައި 2.9  ޓެކްސްގެ  ނެގޭ  ފައިދާއިން  ވިޔަފާރި  ވަނައަހަރު  ލަފާޮކށްފައިވެއެވެ. 2018 

ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ. އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީއިން 2017 ވަނައަހަރު ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާޮކށްފައިވަނީ 3.0 

ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

2017-2014 ަވަނައަހަރްށ ައަލްށ ުހަށަހޅާ ަކްނަތްއަތުކްނ، ގާތްަގނޑަކްަށ 
ައްނާދޒާޮކްށަފިއެވެއެވ.  ަސުރކާުރްނ  ަކަމްށ  ިލބެޭނ  ުރފާިޔ  ިބލަިއްނ   14
2017 ިނެމްނާދއުިރ، ަސުރކާުރގެ އާ ިސާޔަސުތގެ ެތެރއްިނ ިލބެޭނަކަމްށ 
ލަފުާކެރެވނީ ގާތްަގނޑަކްަށ 8.5 ިބލަިއްނ ުރފާިޔެއެވ. ީމގެއްިނ ޭދަހަވނީ ަބޖެްޓ 
ިހަމާނފައިވާ  ަބޖެްޓަގިއ  ަކމާިއ  ޮއޅުވާލަާފިއވާ  ަސުރކާުރްނ  ަތްއާޔުރުކުރމުަގިއ 

އާމްަދީނ ހުޯދމުަގިއ ަސުރކާުރ ާނޤާިބލްވެފައިވާ މްިނަވެރެވ. 

ތަކުރާރުޮކށް  ނުކުރެވޭނެކަމަށް  ހާސިލް  ހުށަހެޅުންތައް  މިފަދަ  ސަރުކާރުގެ  އަންނަނީ  މި  ެއމްޑީޕީއިން 

ުބނަމުންނެވެ. އަދި  ހާސިލް ކުރެވޭނެ ‘ރިއަލިސްޓިކް’ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރަށް އަބަދުވެސް 

ޮގވާލަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު މިފެްނނަނީ ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވެ، އާމްދަނީ ޯހދުމަށް 

މަސައްކަތްކުރާތަނެވެ. ‘ފެލާލަން’  ރައްޔިތުން 
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ޖުމްަލ ަޚަރުދ
2018 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާޮކށްފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ 28 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 

16.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ރިކަރެންޓް ޚަރަދެވެ. މިއީ މުޅި ބަޖެޓްގެ 57.5 އިން ސައްތައެވެ. ރިކަރަންޓް 

ކެޕިޓަލް  ޢިނާޔަތްތަކަށެވެ.  އާއި  މުސާރަ  ދެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ހިމަނާފައިވަނީ  ބައެއް  ޮބޑު  ޚަރަދުގެ 

ަޚރަދަށްވަނީ 11.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ މުޅި ބަޖެޓްގެ %42.5 އެވެ. ނަމަވެސް ޕީ.އެސް.އައި.

ޕީ ގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ 7 ބިިލއަން ރުފިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން އަސްލު 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 7 ބިލިއަން ރުފިޔާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ކެޕިޓަލް ޚަރަދުކަމަށް ބަޖެޓްގައި 

ފާހަގަޮކށްފައިވީނަމަވެސް، 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުމިުކރެވެނީ ޯލން އަނބުރާއި ދެއްކުމަށާއި އެހެނިހެން 

ަޚރަދު ކުރުމަށް  ކަމަށްވާތީވެ، އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނީ މުސްތަޤްބަލްގައި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާނެ 

ޕްޮރޖެކްޓްތަކަކަށް ނޫނެވެ. 

ުރފާިޔ  ިބލަިއްނ   7 ޮގުތަގިއ  ަޚަރުދގެ  ެކޕަިޓލް  ަވަނައަހުރ   2017
 5 ލަފުާކެރެވނީ  ަޚަރުދަކަމްށ  ިނމޭއުިރ  ައަހުރ  ަނަމވްެސ،  ިހަމާނފައީިވ 
ިބލަިއްނ ުރފާިޔެއެވ. ީމގެ މަާނައީކ ަބޖެްޓަގިއ ިހަމާނފައީިވ ަނަމވްެސ ިގަނ 
ޕޮްރޖެކްްޓަތްއ ުނިހނގާަކެމެވ. ީމގެ ިއުތުރްނ ަޚަރުދަތްއ ުކެރވޭިއުރ ިމުކެރެވީނ 
ބޭުންނތިެރ ަކްނަތްއަތަކށޯްތ ުސވާލު ުއެފެދެއެވ. ައދި ިމުކެރވޭ ަޚަރުދަތުކގެ 
ަބޖެުޓްނ  ަދުއލުަތގެ  ެހެއެވ.  ަބލްަނޖެ ޮކބާޯތ  ައކީ  ކްޮސްޓ”  “ޮއޮޕުޗނިޓީ 
ަޚަރުދކާުރިއުރ، ަޚަރުދ ުކެރެވނީ ެއްނެމ ބޭުންނތިެރ ޮގަތްށ ެއްނެމ ބޭުންނތިެރ 

މުިހއެްމެވ.  ާދިއާރައްށުވްނ 

ަރއީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދަށް ބަލާއިރު ފެންނަނީ މުޅިންވެސް ނާޤާބިލްކަމާއި، ޮކރަޕްޝަނާއި 

ަވއްކަމެވެ.  އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން މާލެ-ހުޅުމާލެ ބްރިޖް އެޅުމުގެ ޚަރަދުކަމުގައި ނިންމާފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 

110-70 މިލިއަން ޔޫއެސްޑޮލަރެވެ. ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ބްރިޖް އަޅަން މިހާރުވެސް 300 މިލިއަން 

ޮޑލަރު ޚަރަދުޮކށްފައިވާއިރު، މިއަދަދު އަދިވެސް އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
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ޗާްޓ 1:
މުގެ ަޙަރުދ )މިލަިއްނ ޑޮލުަރްނ( ްބިރޖް އެޅު

ޕެސިންޖަރުންނަށް  މިލިއަން  ފަސް  އެއަރޕޯޓް  އިންޓަނޭޝަނަލް  މާލޭ  ސަރުކާރުން  އެމްޑީޕީގެ 

ޕާޓްނާޝިޕްގެ  ޕްރައިވެޓް  ޕަބްލިކް  އެއަރޯޕޓެއް  ފެންވަރުގެ  މަތީ  އެންމެ  ޮގތަށް  ިޚދުމަތްދެވޭ 

ޔާމިންގެ  ރައީސް  ކަނޑައެޅިނަމަވެސް  ޮޑލަރު  މިލިއަން   500 ތަރައްޤީކުރުމަށް  އުސޫލުން 

ނަގާފައިވެއެވެ.  ޯލނު  ޑޮލަރުގެ  މިލިއަން   800 މަސައްކަތަށްވެސް  ޓާމިނަލް  ހަމައެކަނި   ސަރުކާރުން 

ޗާްޓ 2:
މުގެ ަޚަރުދ )މިލަިއްނ ޑޮލުަރްނ( ވެލާާނ އްިނަޓރނަޭޝަނލް ެއައރޯޕްޓ އެޅު

ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އަސްލު ޚަރަދު

ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އަސްލު ޚަރަދު

)ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ޯލންނަގައިގެން(

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ޮކންޓްރެކްޓް ކުރެވުނު

) ޮކންޓްރެކްޓަރުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި(

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ އަންދާޒާ

511
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ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ޕްރޮޯޕޒަލް  ޮޑލަރަށް  މިލިއަން  ހެދުމަށް 54  އިމާރަތް  ބުރީގެ  އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 

ނަމަވެސް އެއްވެސް ބިޑިންގ ޕްޮރސެސްއެއް ނެތި ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުޮކށްގެން، އައިޖީއެމްއެޗްގެ 

ރޭވި،  މިއީ  ހޭދަކުރަމުންނެވެ.  އަްނނަނީ  ޮޑލަރު   މިލިއަން   142 އިމާރަތްކުރުމަށް  ބުރީގެ   25

ިއންތިޒާމްވެގެން ރައީސް ޔާމީންގެ ަސރުކާރުން ހިންގާ ޮކރަޕްޝަނާއި ވައްކަމުގެ ޮބޑެތި ޖަރީމާތަކެވެ. މީގެ 

ަސބަބުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި އިންތިހާައށް ޮބޑުވެ، ރައްޔިތުން އިތުރަށް ފަޤީރުވެ، މުސްތަޤްބަލްގެ ޖީލްތަކަށް 

ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެއެވެ.   ދަތިތަކާއި  ޮބޑެތި  ހީނުކުރާވަރުގެ 

ޗާްޓ 3:
ަމްށ ުކާރ ަޚަރުދ )މިލަިއްނ ޑޮލުަރްނ( ައއިޖީެއމެްއްޗގެ އާ އިމާރަތް އެޅު

ަބޖެްޓ ޑެފިިސްޓ
2018 ބަޖެޓްގެ ޑެފިސިޓްގެ ޮގތުގައި  ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވަނީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ޤައުމީ 

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު %3.2 އެވެ. 2018 ވަނައަހަރަށް ދައުލަތަށް ާއމްދަނީއާއި 

ަޚރަދުކުރުމަށް  އަދި  ރުފިޔާ  ބިލިއަން  އަންދާޒާޮކށްފައިވަނީ 22.4  ލިބޭނެކަމަށް  ޮގތުގައި  އެހީގެ  ހިލޭ 

ހަމަޖެހިފައިވަނީ 28 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން ބަޖެޓްގެ އަސްލު ޑެފިސިޓް އަކީ 5.6 ބިލިއަން 

ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ޤަުއމީ އުފެްއދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން %8 އެވެ. ވޯލްޑް ބޭންކް އިން ނެރުނު ‘ސައުތު 

 IV ްއާޓިކަލ އައިއެްމއެފް  ގައި ނެރުނު  އަދި މޭ 2016  ރިޕޯޓްަގއި  ފޯކަސް’  އިޮކޮނމިކް  އޭޝިޔާ 

ޮކންސަލްޓޭޝަންސް ރިޕޯޓްގައި އަންދާޒާޮކށްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ަސރުކާރުގެ ބަޖެޓް 

ޚަަރދަށް  ދައުލަތުގެ  ކަމަށެވެ.  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން 18.9%  ޤަުއމީ  ހުންނާނީ  ޑެފިސިޓް 

މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީއަށް ޕްރޮޯޕސަލް ހުށަހެޅުބިޑްކުރުމެއްނެތި ހަވާލުޮކށްގެން
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އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ޤައުމީ  ހުންނަންވާނީ  ޑެފިސިޓް  ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ  ޤާނޫނުގައި  ޖެހޭ  ޒިންމާވާން 

ޤައުމީ  ޮއޅުވާލަން  ރައްޔިުތންނަށް  ރާއްޖޭގެ  ފަރާތްތަކާއި  ބޭރުގެ  އެހެންކަމުން  އެވެ.  ނިސްބަތުން 3% 

ުއފެއްދުންތެރިކަން ‘އިންފްލޭޓް’ ޮކށް އަދި ޑެފިސިޓް އަދަދު އެންމެ ސައްޚަޮގތަށް ނުގެންނަނީ އިޤްތިސާދު 

ވެއްޓިފައިވާ ހާލަތު ޮފރުވުމަށްކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ.  

މިލިއަން   303.7 ައންދާޒާޮކށްަފއިވަނީ  ކަމަށް  ޑެފިސިޓްވާނެ  ބަޖެޓް  ވަނައަހަރު   2017 މިހިނގާ 

ރުފިޔާ ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އަހަރު ނިމޭއިރު މިއަދަދު 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް ބަޖެޓްގައި 

ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާކުރާ 20 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ 

ކަމަށް  ރުފިޔާ  ބިލިއަން  ލިބޭނީ 18.7  ޮގތުގައި  އާމްދަނީގެ  ނިމޭއިރު  އަހަރު  މި  ނުލިބި،  އާމްދަނީ 

ބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން 2017 ގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް 3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާެނކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

ިމއީ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން %5.6 އެވެ. 
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ަދުއލުަތގެ ަދަރިނ
މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްގެ ހިސާބު ދައްކާޮގތުން، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދަވްލަތުގެ ދަރަނި 

49.1 ބިލިއަން ރުފިޔާައށް އަރާނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 21.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ އެތެރޭގެ ދަރަނި އަދި 

 . 27.34 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ބޭރުގެ ދަރަނިކަމަށް ބަޖެޓްގައި ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ

ޗާްޓ 3:
ަދުއލުަތގެ ަދަރނި )2013-2018(

2017 ވަނައަހަރާއި އަޅާަބލާއިރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި 2018 ަވނަ އަހަރު 6 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  އިތުރުވުމެކެވެ.  ސައްތަ  އިން   17 އެއީ  އެނގެއެވެ.  ބަޖެޓުން  ކަމަށް  އިތުރުވާނެ 

3/2006 )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު( އަށް 4 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުން، އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް، ދައުރެއްނެތި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދަރަންޏަށް 

ފައިސާނެގުމާއި، ޯލން ގެރެންޓީ ދިނުން ހުއްދަވެގެންދެއެވެ. މި އިސްލާހުގެ ދަށުން އެ ގެރެންޓީ ދެވޭ 

އަދަދަކީވެސް، ދައުލަތުގެ ‘އިފެކްޓިވް’ ދަރަނި ޮގތުގައި ހިމެނެންވާނެއެވެ. މިޮގތުން މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން 

މިންވަރު  ދަރަނީގެ  ނުވެއެވެ.  ހިމަނާފައެއް  ބަޖެޓަކު  ތަފްސީލެއް  ގެ  ގެރަންޓީ’  ީދފައިވާ ‘ސަވަރިންގ 

ދެނެގަތުމުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ނަގާފައި ޯލންތަކާއި، ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް 

ދީފައިވާ ސަވަރިން ގެރެންޓީ ހިމަނަްނޖެހޭނެއެވެ.  ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ޯލން ނުދެއްކި، 
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ެގރެންޓީދޭ ފަރާތްތަކަށް ޯލނު ނުދެއްކި )ގިނަފަހަރު މިޮގތަށް ސަރުކާރުން ޯލނަށް ގެރެންޓީ ދިނުމުން، 

އެގެރެންޓީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޯލނަށް ގަސްތުގައި ‘ޑިފޯލްޓް’ވުން ގާތެވެ( ޑިފޯލްޓް ވުމުން ސަރުކާރުން 

މިޯލންތައް އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިޮގތަށް ދަރަނީގެ މިންވަރު ބަލައިފިނަމަ، މިހާރު 

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ދަރަނި ޮބޑުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

ިއތުރަށް  ރުފިޔާއިން  ބިލިއަން   21.4 ދަރަނި  ދައުލަތުގެ  އަހަރުވީއިރު   4 ސަރުކާރަށް  ާޔމީންގެ 

ހިސާބުތަކަށް  ތަފާސް  ދަރަނީގެ  ހާމަޮކށްފައިވާ  މިހާތަނަށް  ކަންޮބޑުވާންޖެހޭކަމެކެވެ.  މިއީ  ަދރަނިވެރިވުން 

މިއީ  ސަރުކާރަށެވެ.  ޔާމީންގެ  ރައީސް  ނިސްބަތްވަނީ  އެއްބައި  ދެބައިކުޅަ  ދަރަނީގެ  ޖުމްލަ  ބަލާއިރު، 

ނުލިބުމުން،  އާމްދަނީ  ގާތަށްވެސް  މިންވަރާއި  އަންދާޒާކުރާ  ޮބޑުވެ،  އިންތިހާއަށް  ޚަރަދު  ސަރުކާރުގެ 

އިންޓަނޭޝަނަލް  ވެލާނާ  އިތުރުން  މީގެ  ސަބަބުންނެވެ.  ނެގުމުގެ  ޯލނު  ބެލުމެއްނެތި  މުސްތަޤްބަލަށް 

އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ަނމުގައި ނަަގން ހަމަޖެހިފައިވާ 800 މިލިއަން ޮޑލަރު، އެއްޮކށް ‘ޑިސްބާސް’ 

ވުމުން އަދި ސަރުކާރުން ިވއްކާފައިވާ 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓީ-ޮބންޑް ހިމެނުމުން ދައުލަތުގެ ބޭރުގެ 

ަދރަނި ގާތްގަނޑަކަށް 2 ިބލިއަން ޮޑލަރަށް އަރާނެއެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ބޭރުގެ ދަރަނި ގާތްގަނޑަކަށް 31 

ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ސަރުކާރުން ދިފައިވާ ސަވަރިންގް ގެރެންޓީއާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން 

ނަގާފައިވާ ޯލން އަދަދުތައް ހިމެނުމުން މިހާރު އަސްލު ދަރަނީގެ މިންވަރު ގާތްގަނޑަކަށް 70 ބިލިއަން 

ލަފާކުރެވެއެވެ.  އަރާނެކަމަށް  ރުފިޔާއަށް 

މީގެ އިތުރުން 2018 ވަނަ އަހަރު އިތުރު ޓީ-ޮބންޑްސް ބޭރުގެ މާކެޓްގައި އިޝޫޮކށް، ޮޑލަރު ސުކޫކްވެސް 

ވިއްކާނެވާހަކަ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަޮކށްފައެވެ. އެތެރޭގެ ދަރަންޏަށްވުރެ ބޭރުގެ ދަރަނި މާ އަވަސްމިނުގައި 

އިތުރުވުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ. ބޭރުގެ ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭނީ ޮޑލަުރން ކަމަށްވުމުން، ރިޒާވްއަށް 

މީގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ ައސަރުތައްކުރާނެއެވެ. މިއީ ‘ސަސްޓެއިނަބްލް’ ޮގތެއްގައި ނެގެމުންދާ ދަރަނި 

ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 2016 ވަނައަހަރު ޮނވެމްބަރުގައި ޖީއެްމއާރުއަށް ަދއްކަން އެމްއެމްއޭގެ ޮފރިން 

ަކރަންސީ ރިޒާވްއިން 140 މިލިއަން ޮޑލަރު ނެގުމުން، ނެޓް ރިޒާވް 50 މިލއަން ޮޑލަރަށް ތިރިވެ، 1 

މަހުގެ އިމްޕޯޓްސްވެސް ހަމަނުޖެހޭ މިންަވރަށް ދަށަށް ދިޔުމުން، އެމްއެމްއޭއިން ރިޒާވް މެނޭޖްކުރަން ރިޒާވް 
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ޭބންކް ޮއފް އިންޑިޔާއިން )އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް( 100 މިލިއަން ޮޑލަރު އަދި ެއސްބީއައި 

އިން 75 މިލިއަން ޮޑލަރު ޯލނުގެ ޮގތުގައި ނަގައިފައިވެއެވެ. މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހު ވިއްކި 200 މިލިއަން 

ޑޮލަރުގެ ޓީ-ޮބންޑަކީ 5 އަހަރު ނިމުމުން އެއްފަހަރާ ދައްކަންޖެހޭ ޯލނެކެވެ. މި ޯލން ދައްކާނެ ގޮތުގެ 

ަތސްވީރެއް 2018 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކުން ފެންނާކަތްނެތެވެ. އެމްޑީޕީ ޮގވާލަނީ ކުރިޔަށް 

ޮއތް އަހަރުވެސް ބަޖެޓުން ވަކިމިންވަރެއް، މި ޯލންދައްކަން އެއްފަރާތްކުރުމަށެވެ. އެހެންނޫނަމަ މިއަހަރު 

ދިމާވިޮގތަށް ރިޒާވް އެއްޮކށް ހުސްވާނެ ހާލަތަކަށް ޤައުމު ވެއްޓި، ސިޔާދަތުގެ ދަރަނި އިއުލާނުކުރުމަކީވެސް 

ގާތްކަމެކެވެ. ޯލން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ޯލން މައްޗައް ޯލނު ނެގުމަކީ ސަސްޓެއިނަބަލް ޮގތެއް ނޫނެވެ. 

އަދި މި ޮގތަށް ޯލންދޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ޖެހިލުންވާނެއެވެ. 

އަންދާޒާޮކށްފައިވަނީ،  ރިޕޯޓްތަކުގައި  ނެރުނު  ފަހުން  އެންމެ  ިއން  ބޭންކް  ވޯލްޑް  އަދި  ައއި.އެމް.އެފް 

ދައުލަތުގެ ދަރަނި 2017 ވަނައަހަރު ނިމޭއިރު ހުންނާނީ އުފެްއދުންތެރިކަމުގެ ނިްސބަތުން 96.5% 

ަގއި އަދި 2018 ވަނައަހަރު ނިމޭއިރު %109.1 ގައެވެ.  މިއީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ 

ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރާކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. ދައުލަތުގެ ދަރަނި ޤައުމީ 

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ހުންނަންޖެހޭނީ %60 އަށްވުރެ ދަށުގައެވެ. ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ 

ވާންވާނީ އިންޓަރ ޖެނެރޭޝަނަލް އިކުއިޓީ ހިމާޔަތްކުރެވޭ ޮގތަށްކަމަށްބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، މިޮގތަށް ދަރަނި 

އިތުރުވަމުން ދިޔުމުން ހުރިހާ ބުރައެއް އުފުލަންޖެހެނީ މުސްތަޤްބަލްގެ ޖީލްތަކަށެވެ. 2018 ވަނައަހަރު 

ނިމޭއިރު ދަރަނި ޮބލަކަށްޖެހޭ މިންވަރު ގާތްގަނޑަކަށް 171،112 ރުފިޔާ އަށް އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 
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އެމްޑީޕީގެ 3 އަހަރު ވެރިކަމުގައި ދަވްލަތުގެ ދަރަނި އިތުރުވެފައިވާނި ގާތްގަނޑަކަށް 7.3 ބިލިއަން 

ރުފިޔާއެވެ. މީގެވެސް ޮބޑު ބަޔެއް ހިއްސާކުރަނީ 2009 ވަނައަހަރު ވެރިކަާމއި ހަވާލުވިއިރުވެސް 

‘ބޭޑް  އެކައުންޓުން(  މީންސް  އެންޑް  )ވޭސް  ދަރަނި  ދައްކަންޖެހޭ  ސަރުާކރުން  އެމްއެމްއޭއަށް 

ޑެބްޓްސް’ގެ ޮގތުގައި ފުހެނުލައި، ސަރުކާރުން ދައްކަންޖޭހޭ ޮގތައް ޓީ-ޮބންޑްސްއަށް ބަދަލުކުރުމުންނެވެ.

ޗާްޓ 4:
ަދުއލުަތގެ ަދަރނި )އެމްޑީޕީ ަސުރކާުރ، 2008-2011(

ޗާްޓ 4:
ަދުއލުަތގެ ަދަރިނ ިއުތުރެވަފއިވާ ޮގތް )ައަހުރނިމުުނއުިރ ަދުއލުަތގެ ޖުމްަލ ަދަރިނ ުހިރ ިމްނަވުރ(
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ަސުރކާުރގެ ފްިސަކލް ޮޕލީިސގެ ައމާުޒ
އާމްދަނީއަށްވުރެ  ސަރުކާރުގެ  ޮގންޖެހުމަކީ  ޮބޑު  އެންމެ  ދިމާވެފައިވާ  އިޤްތިސާދަށް  ރާއްޖޭގެ  މިވަގުތު 

ކުރާޚަރަދުތައް ޮބޑުވުމެވެ. އަދި އިތުރު އާމްދަނީ ޯހދަން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ޙާސިލްނުކުރެވުމެވެ. މިއަދު 

އެމްޑީޕީ ަސރުކާރުން ތައާރަފްކުރި ޓެކްސްގެ ިނޒާމަށެވެ.  ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ %60 ބަޯރސާކުރަނީ 

ެއމްޑީޕީއިން ތައާރަފްކުރި ޓެކްސްގެ ނިާޒމް ނެތްނަމަ، މިއަދު ދައުލަތް ހިންގާނެ ފައިސާ ނުހުންނާނެއެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2013/7، ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް 

ިޒންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 9 ަވނަ މާއްދާގައި އެބުނާ، މާލީ ރިސްކްތައް ކުޑަކުރެޭވނެ މިންވަރެއްގައި ނޫންކަން 

ފުށް  ދެ  ބިނާވާންޖެހޭނީ  ޕޮލިސީ  ފިސްކަލް  ދައުލަތުގެ  އިތުރުން،  މީގެ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ޕާޓީން  މި 

ފެންނަ، ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި މެދު ރާސްތާއިން ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ، ލަނޑުދަނޑިތައް ބަޔާންކުރާ 

ދައުލަތުގެ  އަދި  ފާހަަގކުރަމެވެ.  މިޕާޓީއިން  ނުފެންނަކަން  ބަޖެޓުން  ސިފަ  މި  އަސާސަކަށްވީހިނދު، 

ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ވާންވާނީ އިންޓަރ ޖެނެރޭޝަނަލް އިކުއިޓީ ހިމާޔަތްކުރެވޭ ޮގތަށް ކަމަށްވާއިރު، 2018 

ވަނައަހަރުވެސް ދައުލަތުގެ ދަރަނި އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި އިތުރުވަމުންދާނެކަން އެނގެއެވެ.

ނޭދެވޭ  ރިާޒވްއަށް  އަރައި،  ބިލިއަނަށް   70 ދަރަނި  ޖުމްލަ  މުޅި  ފާހަގަުކރިފަދައިން  ކުރިންވެސް 

އަސަރުކުރާނެއެވެ. އެމްއެމްއޭގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭނުންކުރެވޭ 

މިންވަރެވެ.  އިމްޯޕޓްސްއަށްވާނެ  މަހުގެ   1 އެންމެ  މިއީ  ޑޮލަރުގައެވެ.  މިލިއަން   191 ހުރީ  ރިޒާވް 

ރިޒާވްއަށް  ކަރަންސީ  ޮފިރން  ހުންނަ  އެމްއެމްއޭގެ  ނެއްޓި،  ފާުލން  ދަރަނީގެ ސިޔާސަތު  ަސރުކާރުގެ 

ބާރުޮބޑުވެ، އެމް.އެމް.އޭއަށް މިނިވަން މާލީ ސިޔާސަތެއް ނުހިންގެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ބެލެންސް ޮއފް 

ލަފާކުރެވެއެވެ.  ފުޅާވަމުންދާނެކަމަށް  ޑެފިސިޓް  އެކައުންޓް  ކަރަންޓް  ޯގސްވެ،  ޮޕޒިޝަން  ޭޕމެންޓްސް 

ދިޔުމެވެ. މަތިވަމުން  އަގު  ތަކެތީގެ  ވެއްޓި،  އަގު  ދިވެހިރުފިޔާގެ  ނަތީޖާއަކަށްވެގެންދާނީ 
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ެޓކްްސގެ ިނޒަާމްށ ގްެނަނަބަދލަުތްއ 
އަދި  ކުދި  އުވާލުމުން  ތްރެޝްހޯލްޑް  ރުފިޔާގެ   500,000 ޓެކްސްގެ  ނެގޭ  ފައިދާއިން  ވިޔަފާރި 

ލުއިތައް  ލިބިދީފައިވާ  އެމްޑީޕީ ސަރުާކރުން  ތެރެއިން  ޓެކްސްގެ ނިޒާމްގެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީގެ  ެމދު 

އެއްޮކށް ނެތުނީއެވެ. ސަރުކާރަށް އާްމދަނީ ނުލިބުމުން، ޮކންމެ ޮގތަކަށްވެސް ރައްޔިތުން ފެލާލައިގެން، 

ވިޔަފާރިތަކަށް  ނަގަންފެށުމުން  ޓެކްސް   15% ފައިދާއިން  ވިޔަފާރި  ކުއްލިޮގތަކަށް،  ގިންތިކުރުމެއްނެތި، 

ނުއުފުލޭ ވަރުގެ ބުރައަކަށްވާނެއެވެ. ފާއިތުވީ 4 އަހަރުގައި ސަރުކާރުގެ އިޤްިތސާދީ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން 

ިމހާރުވެސް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓްވަމުންދާއިރު، އިުތރު ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުމަކަށް 

އަންނާނެއެވެ. ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަކީ އިޤްތިސާދުގެ އިންޖީނުކަމަށްާވއިރު އެފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި 

ރޭވެންޖެހެއެވެ.  ކުރިއެރިވުމަށް ސިޔާސަތުތައް 

ޖީެއްސޓީ ތެްރްޝޯހލްޑް ުއވާލްުނ

ެޓކްްސގެ ިނޒާމްގެ ބޭުނަމީކ ަހަމެއަކިނ ަސުރކާަރްށ އާމްަދީނ ހުޯދަމަކްށ ެވގެްނ 
ުނވާެނެއެވ.  ިމޮގތްުނ އެމްީޑޕީ ަސުރކާުރްނ ެޓކްްސ ިނޒާމް ަތއާރްފުްކުރމާެއުކ، 
ުނެނގުމުްނ،  ެޓކްްސ  މަުދލްުނ  ުނިވކޭ  ެއީއ  ުއވާލުެވެނެވ.  ިޑުއީޓ  އިމްޯޕްޓ 

ިވަޔފިާރަތުކގެ ަވރިކްނ ެކޕަިޓލް ިއުތުރެވ، ިވަޔފިާރަތްއ ުކިރައާރެނތީއެެވ. 

ޑިއުޓީވެސް  އިމްޕޯޓް  ނަގައި،  ޓެކްސް  ނެތި  ތަފާތުކުރުމެއް  އެއްވެސް  މިފެންނަނީ  މިހާރު  ނަމަވެސް 

ކުރާކަމެކެވެ.  ސަރުކާރުން  ނެތިޮކށްލުމަށް  ވިޔަފާރި  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  މިއީ  ަނގަމުންދާތަނެވެ. 

ޢާމްދަނީ  ދައުލަތަށް  ބަދަލުގައި  ނެގުމުގެ  ޓެކްސްތައް  އިތުރު  ވިޔަފާރިތަކުން  އަދި  ފަރުދުން  އާންމު 

 ލިބޭނެ އިތުރުޮގތްތައް ޯހދައި ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަށްކުރިއެރުވޭނެ ސިޔާސާތުތައް ރާވަންޖެހެއެވެ. 

ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް މިގެނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 1.3 ބިލިއަން އިތުރަށް ދައުލަަތށް ލިބޭނެކަމަށް 

ސަރުކާރުން އަންދާޒާކުރެއެވެ. ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެންނަން ސަރުކާރުން 



2018 ަބޖެްޓ ދާިރާސ | ދެިވިހަރްއިޔތްުނގެ ިޑޮމކްެރިޓކް ޕާީޓ18

ހުށަހަޅާފައިވަނީ 234 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މުަވއްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަކީ އެމްޑީޕީ 

ވަރަށް ތަރުހީބުދޭކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ޖުމްލަޮކށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ސީދާ ރައްޔިތުމީހާގެ 

އަތުން ނެގުމަށްފަހު، 234 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކުރިއެރުމެއް ވައުދުވިޔަސް، އާޚިރުގައި ޖުމްލަޮކށް ރައްޔިތުން 

1.06 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ފަގީރުވާނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން، ތަކެތީގެ އަގު ޮބޑުވެ، ކުލި 

ޮބޑުވެ، އާއްމުޮކށް ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު އެތައް ގުނައަކުން ޮބޑުވަމުންދާއިރު، މިފަދަ ކަންކަމުން ރައްޔިތުންނަށް 

ލިބޭނެ މަންފާއެއްނެތެވެ. 

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ 4 އަހަރު ނިމުނުއިރު، އަލަތުކައިވެންޏާ އެކީ ފްލެޓް ލިބުނު މީހަކު ނެތެވެ. 4 

އަހަރު ނިމުނުއިރު ދޫކުރިއްޔާ، ދޫކުރި ފްލެޓަކީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން އަޅަންނިންމި 10،000 ހައުސިންގ 

ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން ޮކންޓްރެކްޓްކުރި 8757 ޔުނިޓެވެ. 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ޯސޝަލް ހައުސިންގ 

ސްކީމްގެ ދަށުން، ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ، މަސައްކަތްފަށައި، ދޫކުރި އެންމެ ހައުސިންގ 

ޔުނިޓެއްވެސް ނެތެވެ. 

ަސުރކާުރްނ  ާޔމީްނގެ  ަރީއްސ  ފްލްްޓަތްއ  އިެޅ  ަސުރކާުރްނ  .ީޑ.ޕީ  އެމް
ޫދކީުރ ައތްުނފޯރާފަަށްށ ައގުޮބޑޮުކްށަފެއެވ. ޯސަޝލް ަހުއިސްނގެ ައގުިމަވީނ 

ޮކްށަފެއެވ.  ެއްއަވުރ  ައގާިއ  ޯބިހާޔަވިހަކމުގެ  މުްއަސނިދްނގެ 

2018 އަށް 6200 ހައުސިންގ ޔުނިޓު ދޫކުރަން ވިދާޅުވާއިރު، 4 އަހަރުތެރޭގައި އެންމެ ޔުނިޓެއްވެސް 

ދޫކުރެވިފައިނުވާއިރު، މި 6200 ޔުނިޓަށް ޚަރަދުވާނެ ފައިސާގެ ތަފްސީލެއްނެތެވެ. ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ގިނަ 

ޮބޑު  މަޝްރޫއްތައް އިޢުލާންކުރެވޭއިރު އެކަމަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވޭޯތ ސުވާލުއުފެދެއެވެ. އަދި މިފަދަ 

މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުން ނެރެވޭނެކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. މިހާރުވެސް 

ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުން ހައުސިންގ ފިޭނންސްއަށް 4.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުގެ ހާލަތާއި ރައީސް ޔާމިންގެ ހަމަނުޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން، މިހާހިސާބައް 

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ދޫޮކށްފައިވާ ސަަވރިންގ ގެރެންޓީއަކަށް ބޭރުގެ ބޭންކަކުން ޯލނެއް ލިބިފައެއް ނެތެވެ. 
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ަސރުކާރުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ އަމާޒުުހރީ، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް އެއްޮކށް ފުނޑުުފނޑުޮކށް، މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކުރުމާއި ދިމާއަށެވެ. ތަރައްޤީގެ ޮބޑުބަޔެއް ޯފކަސް ޮކށްފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދަށެވެ. ތަރައްޤީ އެއް 

މިންވަރަކަށް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅޭ، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެއްހަމަޔަކުން ލިބުން 

ހައްޤުކަމަށް މި ޕާޓީދެކެމެވެ. 

މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން އެންމެ ފަޚުރުެވރިވާކަމެއްގެ ޮގތުގައި ފާހަގަކުރި އެއްކަމަކީ، އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ޤާނޫނު 

އެއްވެސް  އައިއިރު،  މިހާތަނަށް  ނަމަވެސް،  ކުރިއެރުމެވެ.  އަންނާނެ  ޤައުމަށް  ދިޔުމާއެކު،  ފާސްވެގެން 

ޮބޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ނުގެނެވުނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު ބޭރު 

ނުގެނެވުނެވެ.  ޕްޮރޖެކްޓެއް  އެއްވެސް  ޮބޑު  ބާއްވައިގެންވެސް،  ޯފރަމްތައް  އިންވެސްޓަރ  ޤައުމުތަކުގައި 

އައިހެވަން ޕްރޮޖެކްޓްވެސް އެންމެ ފަހުން ބިލާހަކަށްވެ 2018 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ެއމަޝްރޫއަށް 

މިދަނީ،  ފާހަގަކުރަމުން  އަބަދުވެސް  ފަރާތުން  އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ނުވެއެވެ.  ހިމަނާފައެއް  އަދަދެއް  ެއއްވެސް 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޮބޑެތި އިންވެސްޓްމެންްޓތައް އަންނާނީ، ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހުޮކށް، ވިޔަފާރީގައި ދެފުށް 

ފެންނަ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލައި، މިއަދުގެ ސަރުކާރުގައި ވަކިހިއްޕާފައިވާ ޮކރަޕްޝަނާއި ވައްކަމުގެ ވަބާއިން 

ސަލާމަތްކުރެވިގެންކަމެވެ. ޤައުމު 
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