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ކުިރބްަސ

ިލބީުނ ިޑމޮކްރީަސގެ އާަސްސތަކުގެދަށުން ރައިްޔތުންގެ  ިހތްވަރު އަޅުގަނޑަށް  ިމފޮތިްލޔުމުގެ 

ފިުރހަމަ ިއތުބާރިާއއެކު ިއްޞލާހުކުރެވުނު ިމހާރު ޢަމަލްކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއާަސީސ ފްާސކިުރދުވަހުއެވެ. 

ިހތްވަރުގަދަ  ކިުރ  އަހަރުތަކެއްވަންދެން  ބަޔަކު  ތެރިެއން  ރައިްޔތުންގެ  އީަކ  ިމޤާނުނުއާަސީސ 

ޤުރުބީާނތަކެއްގެ ނަީތޖާއެއްކަމުގިައ ރެކޯޑުކުރުމުގެ މަޤަްސދުގައިާއ ިމޤާނޫނު އާަސީސ ރައްކައުތިެރކޮށް 

ދެމެހެއްޓުމީަކ ިދވިެހ ކޮންމެ ރައިްޔތެއްގެ ވިާޖބެއްކަން ދިެކގެންނެވެ. އެވިާޖބު އަދާކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް 

ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ ިއޤިްޡާޞީދިސޔަާސތު  ިމވަގުތު އެންމެ ފޭަސހިައންކުރެވޭނެކަމީަކ ރައިްޔތުންނަށް 

ރޭވުމުގިައ ގެންގުޅެމުންއަންނަ އޫުޞލުތަކިާއ ިމންގަޑުތައް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ިމންވަރަކުން ިދވިެހ 

ކަމުގިައ  ިޙއާްޞކޮއްލުން  ފޮތެއްގިެސފިައގާ  ކުރުގޮތަކަށް  ިތލަބަހުން  ާސދާ  ީސދާ  ރައިްޔތުންނަށް 

ދިެކގެންނެވެ.

ދެމެހެއްޓީޭނ  ޙައްޤުތައް  މަދީަނ  އިަދ  އާަސީސ  ިލިބދޭ  ރައިްޔތުންނަށް  ިޑމޮކްރީަސއަކުން 

ިހންގާލިެވފިައވީާނ  އަވްަސކިަޅއެއް  ިމފޮތުގިައ  އެނިގގެންކަމުގިައވީާތ  ކޮބިައކަން  އެޙައްޤުތަކީަކ 

ިޢޤިްޡާޞީދގޮތުން ރައިްޔތުންނަށިްލިބދޭ ބައެއްޙައްޤުތަކިާއ ިމިނވަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

އަޅުގަނޑުކިުރމަަސއްކަތުގިައ  ގެނައުމަށް  ވުޖޫދަށް  ިމފޮތް  ިނންމާލުމުގެކިުރން  ކިުރބްަސ 

އީެހތިެރވެދެއިްވ މަމްދޫޙް ވީަޙދު ގެ ތަޖިްރބާއަޅުގަނޑު ވަޒަންކުރީަނ އުފަލާ ިހތްހަމަޖެހުމިާއ އެކުގައެވެ. 

ިމފޮތުގެ ލޭއައުޓް ހެދުމުގިައ އީެހތިެރިވ އަޅުގަނޑުގެ ދިަރފުޅު މުޙަންމަދު ޙައްޔާމު ކޮށިްދން މަަސއްކަތީަކ 

ިއޚްލްާޞތިެރ  ޢިާއލާގެފަރާތުންނިާއ  އަޅުގަނޑުގެ  ހިަދޔާއެކެވެ.  އަގުހިުރ  ިލބުނު  އޭނާގެފަރާތުން 

ކުރުމަށިްލިބގެނިްދޔަ  މަަސއްކަތް  ިމފަދަ  އަޅުގަނޑު  ިހތްވަރީަކ  ިލބުނު  ފަރާތުން  ރަޙުމަތްތިެރންގެ 

ވަރަށް ބޮޑިުހތްވަރެކެވެ.
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ީސާދ ާސާދ ިތލަަބހުްނ

"އަހަރެމެންނަށް ޖެހީޭނ އަޚުންހެން އީެކގިައ އުޅެން ދްަސކުރާށެވެ. 
ނީޫނ މޮޔިައންހެން އީެކގިައ ފަނާވެދާށެވެ."

މިާޓން ލޫތަރ ިކންގް ޖިޫނއަރ
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ތަޢާރަފް
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ިއޤިްޡާޞީދ  އީެމހުންގެ  އިައިއރު  ިމހާތަނަށް  އިައްސ  އުޅެމުން  ދިުނޔޭގިައ  ިއނާްސނުން 

ތަހީްލލްތަކެއް  ިދރާާސކުރިެވ  ވީަނ  އީަލގިައ  ިސޔަާސތުތަކުގެ  ނުފޫޒުތަކިާއ  އިެކއިެކ  މުޢާމަލާތްތައް 

ވިެރންނިާއ  ޚުދްމުޚްތާރު  ލާމިެހފައެވެ.  ގިުޅ  ިއޤިްޡާޞީދގޮތުން  ވީަނ  ދިުނޔެ  ިމއަދު  ކުރިެވފައެވެ. 

ކިޮމޔިުންސޓް ވިެރކަމުގެ ދަށުގިައ ިހންގަމުން އިައ ިސޔަާސތުތައް ފޭލްވެ ިޑމޮކްރީަސގެ ިސޔަާސތު 

ިގނަބަޔަކު ޤަބޫލުކޮށްފައެވެ. ިމިސޔަާސތީަކ އެންމެ ފިުރހަމަ ިސޔަާސތަކަށް ނިުވނަމަވްެސ ރައިްޔތަކަށް 

ިލބެންވާ އާަސީސ ޙައްޤުތައް ކިުރން ިލިބީދފިައނުވާ ިމންވަރަށް ިލިބދީޭނ ިޑމޮކްރީަސއަކުން ކަމުގިައ 

ޤަބޫލުކުރިެވފައެވެ. ިމ ިނޒާމުގެ ދަށުން ިހންގޭ ިއޤިްޡާޞދެއްގެ މިައގަނޑު އޫުޞލުތައްވްެސ ިބނާކުރެވީޭނ 

ޤައުމެއްގެ ިއޤިްތާޞީދ ފިައދާއިާއ މަންފާ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގިައ ިލިބދެވޭނެ ިނޒާމެއްގެ މީަތންނެވެ.

އެއް  ިއކޮނޮީމ(  މާރކެޓް  )ފީްރ  ިއޤިްތާޞދަކިާއ  ހުޅިުވފިައވާ  ިހންގާ  ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ 

ިހންގަމުން  ިސޔަާސތު  ކިޮމޔިުނޒަމްގެ  ިހންގާ  ިފއްތިައގެން  ިގނަބަޔަކު  ރައިްޔތުންގެ  ޕީާޓއަކުން 

ިބރުވިެރ ދުވްަސތައް  "ިފިނހަނގުރާމަ"ިއގެ  ތެރޭން  ވާދަވިެރކަމުގެ  މެދުގިައ އޮތް  އިައ ޤައުމުތަކުގެ 

ިނމުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އިަދ ދިުނޔޭގެ ިގނަ ޤައުމުތަކެއްގެ ރައްޔެތުންނަށް  ޤަބޫލުކުރަން މަޖުބޫރީުވ 

"ފީްރމާރކެޓް ިއކޮނޮީމ"ގެ ިނޒާމެވެ. ކިޮމޔިުންސޓް ޕީާޓތަކުގެ ިޑކްޓޭޓަރުން އަންގާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ 

އުޅުމަށް  ވިަކގޮތަކަށް  ބާރުގަދަ  ނުވަތަ  ޢިާއލާއަކުން  ވިަކ  އެކަހިެރކޮށް  ރައިްޔތުން  ިމނޫންވްެސ 

މަޖުބޫރު ކުރުވާ ަސރުކާރަކުން ނުވަތަ ބާރުގަދަ ިވޔަފިާރވިެރން ިހންގާ ޤައުމެއްގިައ ިދިރއުޅުމަށްވުރެ، 

ފޭަސހަވެފިައ  ިދިރއުޅުން  ތަނެއްގިައ  އޮންނަ  ިއކޮނޮީމއެއް  ފީްރމާރކެޓް  ިހންގާ  ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ 

ޤަބޫލުކުރެވީުނއެވެ.  ރައިްޔތުންނަށް  ޤައުމުތަކެއްގެ  ިގނަ  ދިުނޔޭގެ  ބޮޑުވެގެންދާކަން  އުފާވިެރކަން 

ޙައްޤަށް  އަނެކެއްގެ  އުފެއްދުންތިެރއަކަށްވްެސ  ކޮންމެ  ތެރިެއން  ރައިްޔތުންގެ  ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ 

އަރިައނުގަނެ އީެމހެއްގެ އުފެއްދުން މާރކެޓް ކުރުމުގެ ިމިނވަންކަން އޮންނާނެއެވެ. ިޑމޮކްރީަސއެއްގެ 

އެންމެބޮޑު ފިައދާއީަކ ިމިނވަންކަމާއެކު އުފަލުގިައ ިދިރއުޅުމުގެ ިމިނވަންކަން ކެރޭ ކުޅަދާނަ ކޮންމެ 

ީމހުންނިާއ  ބޭނުންވާ  އީެހއަށް  )ޚާއަްޞ  ކިެރކުޅަދާނަނުވާ  އިަދ  ިލިބގެނިްދއުމެވެ.  ީމހަކަށްވްެސ 
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ޢުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކިުދން( ީމހުންނަށް ިލބެންވާ ޙައްޤުތައް ިލިބިދނުމެވެ. ރައިްޔތުންނަށްޓަކާ 

ރައިްޔތުން ހޮވާ ރައިްޔތުންގެ މިަޖިލްސގިައ ހެދޭ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަން ގެންެސދޭ ޤާނޫނުތަކެއްގެ 

މުއައަްސާސތަކުން  މްުސތިަޤއްލު  ިމިނވަން  ހެދޭ  ދެމެހެއްޓުމަށް  ިޙމާޔަތްތައް  ިމ  އިަދ  ދަށުންނެވެ. 

ރައިްޔތުންނަށް ިލިބދޭ ހަމަހަމަކަމުގެ ިޙމާޔަތުގެ ދަށުންނެވެ. 

ބައެއްގެ ިހތްވަރުގަދަ ޤުރްބީާނތަކެއްގެ ނަީތޖާއެއްގެގޮތުން ިދވިެހރާއްޖެއަށް ިމއަދު ގެންެސީދފިައ 

ިމވާ ިޑމޮކްރީަސގެ އާަސްސތައް ވީަނ ޤަބޫލުކުރަން ޖިެހފައެވެ. ރައިްޔތުންނަށް ިޑމޮކްރީަސއަކުން ިލިބދޭ 

ޙައްޤުތަކިާއ ިމިނވަންކަމާ ބާރުތަކީަކ ކޮބިައކަން އެންމެންނަށްވްެސ އެނިގގެން މެނީުވ ިޑމޮކްރީަސއެއް 

ިޑމޮކްރީަސގެ  ިލބެމުނިްމދާ  ިދވިެހރައިްޔތުންނަށް  ވަޤުތެއްގިައ  ިމފަދަ  ދިަތވާނެއެވެ.  ކުރަން  ޤިާއމު 

ިމިނވަންކަން ބައްޓަންކުރާނެ އެހެންބަޔަކު ިދވިެހރައިްޔތުން ިފޔަވާނެތެވެ. ޤައުމުގެ ކޮންމެ އަފްރާދެއްގެ 

ިޙއާްޞ ިމކަމުގިައ ދެވެން އޮތް އެންމެ މީަތ ިމންވަރަކަށް ވީަނ ބޭނުންވެފައެވެ. ިމިނވަން ިޑމޮކްރިެޓކް 

ިއޤިްޡާޞީދ ިސޔަާސތީަކވްެސ  އާަސެސއްގެ މިައގަނޑު އޫުޞލުތައް ދެނެގަނެގެންނެވެ. ީމގެތެރިެއން 

ިމވީަނ  ިމއަދު  ިސޔަާސތަކަށް  އެނގެންޖެހޭނެ  ިމންވަރަކަށް  ކޮންމެވްެސ  ރައިްޔތަކަށްވްެސ  ކޮންމެ 

ވެފައެވެ. ިޑމޮކްރީެސއެއްގިައ ިތމާގެ ިމިނވަންކަން ފެށިޭހާސބާ ިނމިޭހާސބު ދެނެގަތުމުގިައ ިއޤިްތާޞީދ  

ކޮންޓްރޯލް  ިމިނވަންކަން  ިމ  ބޭނުންވެއެވެ.  އެނގެން  ިމންވަރަކަށް  ކޮންމެވްެސ  ިހނގާގޮތް  ިނޒާމު 

ކުރީަނ ކޮންފަދަ ބާރުތަކަކުންތޯ އެނގެންޖެހެއެވެ. ިމބާރުތަކުގެތެރޭގިައ ަސރުކާރު ިހންގުމުގެ ިސޔަާސތާ 

ިއޤިްޡާޞީދ ިސޔަާސތާ ވިަކނުކުރެވޭގޮތަށް ގިުޅފިައވާކަން އެނގެންޖެހެއެވެ. 

ިމފޮތުގިައ އަވްަސކިަޅއެއް ިހންގާލެވޭތޯ ބަލާފިައވީާނ ިއޤިްޡާޞީދ ަސއެންްސ )ނުވަތަ ިއޤިްތާޞދު 

އެފަދިައން  ހަމަ  އިަދ  މައްޗަށެވެ.  އޫުޞލުތަކުގެ  ިހނގަމުންދާ  ިޢލްމު(  ދެނެގަތުމުގެ  ގޮތް  ިހނގާ 

ިއޤިްޡާޞީދ ިސޔަާސތު ިހނގަމުންދާގޮތްތައް ިމަސއެންްސގެ އީަލގިައ ދެނެގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ. 

ިމފޮތިްލއުމުގެ މިައގަނޑު މަޤަްޞދީަކ ިޑމޮކްރީަސއިާއ ީސދާ ގިުޅފިައވާ ިއޤިްތާޞީދ ިސޔަާސތުގެ 

ތެރިެއން ކޮންމެ އަފްރާދަކަށްވްެސ ކޮންމެހެން އެނިގފިައ އޮތުން ބޭނުންވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ީހވާ 

ިގނަބަޔަކަށް  ިތލަބަހުން  ާސދާގޮތެއްގިައ  ީވހާވްެސ  ކުރުގޮތަކަށް  ވަރަށް  އާަސްސތައް  މިައގަނޑު 

ގެންެސދެވޭތޯބެލުމެވެ.
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ިއޤްތާިޞީދ ަސިއންްސ
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ިއޤިްތާޞީދ ަސިއނަްސީކ، ބޭނުންތަކުގެ ިލިމޓެއް )ނުވަތަ ހައްދެއް( ނުވާ ބައެއްގެ މެދުގިައ، 

ކުރެވޭ  ބަހާލުމަށް  ގޮތެއްގިައ  ހަމަހަމަ  މެދުގިައ  އެންމެންގެ  ވީަޞލަތްތަކެއް،  މަދު  ިލިބފިައވާ 

މުޢާމަލާތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ަސިއނެްސވެ. 

ިމފޮތުގިައ  ޕަވަރ"  ބިައޑް  އެންޑް  "ގޫޑް  މްަޝހޫރުފޮތެއްކަމުގިައވާ  މިުލގަންގެ  ޖެފް 

ބޭނުންތައް  އެ  ކަމުގިައިވޔްަސ  ނެތް  ިލިމޓެއް  ބޭނުންތަކުގެ  "ިއނާްސނުންގެ  ިލޔުއްވާފިައވާގޮތުގިައ 

ހިާޞލް ކުރުމަށް މަަސއްކަތް ކުރުމުގިައ ވިަކ 'ޕެޓާނެއް' ނުވަތަ ިމކަން ިހނގާ ވިަކ އާދައެއް ވެއެވެ. 

)ނުވަތަ  ޭސފީްޓ  ިމބޭނުންތަކުގެތެރޭގިައ  ތަފާތުޤައުމުތަކުގިައިވޔްަސ  ަސޤާފަތްތަކުގިައިވޔްަސ  ތަފާތު 

ނުވަތަ  ކިޮމޔިުނީޓ  ގުޅުންތައް،  ޢިާއީލ  މާއީްދބޭނުންތައް،  ިސއްޙަތެއް،  ފިުރހަމަ  ރައްކާތިެރކަން(، 

ިހމެނެއެވެ.  ިހތްހަމަޖެހުމިާއ އުފާފާގިަތކަން  ިލބެންވާ  އިަދ ރޫޙީާނ ގޮތުން  މްަސލަޙަތު  މުޖްތަމަޢުގެ 

މަަސއްކަތް  ިއނާްސނުން  ޒަމާނެއްގިައވްެސ  ހިުރހާ  ކުރުމަށްޓަކިައ  ޙިާޞލް  ބޭނުންތައް  ިމ  އިަދ 

ިއޤިްތާޞީދ  ދެނެގަތުމަށްޓަކިައ  އާދަތައް  ިމ  އިަދ  މިަތންނެވެ."  އާދަތަކެއްގެ  ވިަކ  ކޮށްފިައވީަނ 

ަސިއނަްސީކވްެސ ވަރަށް ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ ބޭނުންކުރެވޭ ިޢލްމެކެވެ. 

ޖެފް މިުލގަން ބުނާގޮތުގިައ "މޮޅަށްހިެދފިައވާ ޤާނޫނުއާަސީސއަކުން ނީޫނ ީލޑަރުންގެ އިަމއްލަ 

ރަނގަޅާނުބިައ  ނަމަވްެސ  ދެވޭނެއެވެ.  ގެރެނީްޓއެއްނުކޮށް  ރަނޅާނުބިައ  އެކިަނ  ިވްސނުމަކުން 

ދެނެގަނެވީޭނ ީމިޑއާ އިާއ އެކިްޓިވްސޓުންނިާއ ފާޑިުކޔީާމހުންނިާއ ރައިޔތުންގެ ހިުރ ރަނގަޅުކަމަކިާއ 

ިގނަފަހަރަށް ިސޔީާސ ދިާއރިާއން ބޭރުގިައ އާކުރުމިާއ  ިއތުރަށް  ނުބިައކަމެއްގެ ތެރިެއންނެވެ. ީމގެ 

ޗެލެންޖްކުރުން ތަކުރާރުވުމީަކ ިޑމޮކްރީަސއަކަށް ބޭނުންވާކަންތައްތަކެވެ. އެތަކެއްހްާސ އަހަރުތަކެއްގެ 

ކިުރން ފިެށގެން ތަފާތު ޖަމާޢަތްތަކުގިައ ިވްސނަމުން އިައްސފިައވީަނ ަސރުކާރެއް އިަނޔާވިެރ ވިެރންގެ 

ބަދަލުގިައ ރައިޔތުންގެ ޚިާދމަކަށް ވީާނ ިކިހނެތްތޯއެވެ." 
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ިއޤިްތާސދުގެ ތީާރޚް ފިެށގެން އަންނަީނ ިއނާްސނުން ދިުނޔޭގިައ ިދިރއުޅެން ފިެށިހާސބުންނޭ 

ދެންނިެވޔްަސ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ިއނާްސނުންނަީކ "ޯސަޝލް ބައެކޭ" އެކޭ ބުނެވެއެވެ. އޭގެމާނަ 

ނޫންކަމެވެ.  ބައެއް  އުޅެވޭނެ  އެކިަނ  ިއނާްސނުންނަީކ  އީެއ  ިމގޮތަށެވެ.  ކުރިާހތްވީަނ  އަޅުގަނޑު 

ިއނާްސނުން އުޅުމަށް ޤުދްރީަތގޮތުން ހަމަޖިެހފިައވީަނ އެއްބަޔަކު އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކާ ދެވޭ ިޚދުމަތްތައް 

އެހެނީްމހުން އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކާ ދެވޭ ިޚދުމަތްތަކާ އެބިައީމހުންގެ މެދުގިައ ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ. 

މާރކެޓްތަކެއްގިައ ކަނޑައެޅޭ  މާޙައުލެއްގިައ އުފެދޭ  ިމިނވަން  ހުޅިުވފިައވާ  )ގަނިެވއްކިައގެންނެވެ.( 

އަގުތަކެއްގައެވެ. ިދިރއުޅުން އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ރަގަނޅުކުރުމުގެ މަޤަްޞދުގައެވެ. ރައިްޔތުންގެ 

ިގނަބަޔަކުޤަބޫލުކުރާ އާދަކާދަތަކިާއ ުސލޫކުތަކެއްގެ މީަތންނެވެ. އަންނަންއޮތް ީޖލުތަކަށް ޓަކައެވެ.

ިއޤިްތާޞީދ ަސިއންްސ ދެނެގަތުމީަކ، ިއނާްސނުން އެކަކު އަނެކަކާ، އެއް ޖަމާޢަތެއް އަނެއް 

ޖަމާޢަތާ، އެއްޤައުމެއް އެހެން ޤައުމްތަކާ، ިއޤިްޡާސީދގޮތުން ކުރެވޭ ިވޔަފީާރގިައ ިހންގާ ޙަރަކާތްތައް 

އެއްދުވަހުން  ފެންވަރު  ިދިރއުޅުމުގެ  ިމ ިވޔަފީާރގިައ އެބިައީމހުންގެ  ިމފަދިައން  ދެނެގަތުމެވެ. ހަމަ 

އިަދ  ދެނެގަތުމެވެ.  ިހނގާނިުހނގާގޮތް  މުޢާމަލާތްތައް  ކުރެވޭ  ކުރުމަށް  ރަގަޅު  އަނެއްދުވަހަށް 

ނައްތާލެވީޭނ ކޮން ިސޔަާސތަކުންތޯ  ިމ ހުރްަސތައް  ކަންކަމީަކ ކޮބިައތޯބަލާ  ހުރްަސ އަޅާ  ިމކަމަށް 

އެނގުމެވެ.

ކޮންމެ ޖަމާޢަތެއްވްެސ އުފިެދ ޤައުމަކަށްވެފިައ ިމވީަނ އެޖަމާޢަތެއްގިައ ިހމެނޭ ފަރުދުންގެ މެދުގިައ 

އެބިައީމހުން ބޭނުންވާ ވީަޞލަތްތަކިާއ ިޚދުމަތްތައް ީއޖާދުކޮށް އުފައްދިައ ނީޫނ ބޭރުން ިއމްޕޯރޓްކޮށް 

އެއުފެއްދުންތަކާ ިޚދްމަތްތައް ގަނެ ިވއްކުމުގެ ިވޔަފިާރކޮށްގެންނެވެ. އިަދ ިމިވޔަފިާރ އެކަމަށް އެންމެ 

ނީޫނ  ގުރޫޕްތަކަކަށް  ނުވަތަ  ޖަމާޢަތްތަކަށް  ކިުދކިުދ  ނުވަތަ  ފަރުދުންނަށް  ޤިާބލް  އިަދ  އެކަށޭނަ 

ިއޤިްތާޞީދ  އެޑްވާންޓޭޖް(.  ލޭބަރ/ކޮމްޕެރިެޓވް  އޮފް  )ިޑިވަޝން  ބަހާލިެވގެންނެވެ  ކުންފިުނތަކަކަށް 

ިސޔަާސތު އޭގެ އެންމެ ފިުރހަމަ ގޮތުގިައ ިހންގީޭނ ިމިވޔަފީާރގެ ފިައދާ ީވހާވްެސ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގިައ 

ކުރީަނ  ޤަބޫލް  ދިުނޔެ  ިމއަދު  ިހނިްގގެންނެވެ.  ރާވާ  ިސޔަާސތެއް  ބަހާލެވޭނެ  މެދުގިައ  އެންމެންގެ 

ިމިސޔަާސތު ރޭވުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ިސޔަާސތީަކ ފިުރހަމަ ިޑމޮކްރީަސއެއްކަމުގައެވެ.
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ޤުދްރީަތ  ިމވާ  މާޙައުލުގިައ  ިދިރއުޅޭ  ިއނާްސނުން  ބަޔާންކުރިެވފިައވާފަދިައން  ކިުރންވްެސ 

ިޚދްމަތްތަކީަކ  އިަދ  ތަކެއްޗީަކ  ހިުރހާ  ބޭނުންވާ  ދެން  ިދިރއުޅުމަށް  އީެމހުން  ިފޔަވާ  ވީަޞލަތްތައް 

ކޮންމެވްެސތާކުން ކޮންމެވްެސބަޔަކު އުފައްދާ ތަކެއްޗެވެ. ނުވަތަ ިޚދުމަތްތަކެވެ. އިަދ އެންމެންވްެސ 

ބޭނުންވީަނ އެތަކިެތ ގަތުމަށް ޢާމްދީަނ ހޯދުމުގެގޮތުން ކޮންމެވްެސ މަަސއްކަތެއް ކޮށްގެން އެމަަސއްކަތް 

މާުސރައެވެ.  ިލބީޭނ  ބަދަލުގިައ  ިޚދުމަތެވެ.  ހުނަރާ  ިވއްކީާނ  އުޅީޭމހުން  ވީަޒފާގިައ  ިވއްކުމެވެ. 

ފަންނާނުން  ފިައދާއެވެ.  ޢާމްދީަނއީަކ  ިލބޭ  ިވޔާފިާރއެވެ.  ގަނިެވއްކުމުގެ  ިވޔަފިާރވިެރންކުރީާނ 

ކުޑަކިުދންނާ  ޖަމާޢަތެއްގިައވްެސ  ކޮންމެ  އަގެވެ.  އޭގެ  ފިައދާއީަކ  ިޚދުމަތެވެ.  ފަނީްނ  ިވއްކީާނ 

މަަސއްކަތްތިެރކަމުގިައ  ކިުދންނަީކ  ިމީމހުންނާ  ިހނދު  ިހމެނޭ  ނުކުޅިެދގެންވީާމހުން  މްުސކިުޅންނާ 

ބިައވިެރވެވޭނެ ީމހުންނެއް ނޫނެވެ. މަަސއްކަތެއްކުރުމުގެ ޤިާބލްކަން ިލިބފިައ ނިުވނަމަވްެސ ބަޔަކަށް 

އީެޙތިެރކަންފޯރުކޮށިްދނުމީަކ، ިޢޤިްޡާޞދެއްގިައ އެންމެން ބިައވިެރކޮށް އެމާޙައުލީަކ އަމަންއަމާންކަމާ 

ޢުޒުރުވިެރވެފިައވާ  ކުރުމަށް  މަަސއްކަތް  ކަމެކެވެ.  ކުރަންޖެހޭ  ހެދުމަށް  މާޙަޢުލަކަށް  ިހތްހަމަޖެހޭ 

ކުޑަކިުދންނާ މްުސކިުޅން އިަދ ނުކުޅެދޭ ީމހުންނަށް ިލބެންވާ ޙައްޤުތައް ހޯދިާދނުމަށް ިމިވޔަފީާރގިައިލބޭ 

ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ  ގެންެސިދނުމަށް  ހަމަހަމަކަން  ރައިްޔތުންގެމެދުގިައ  އެޅުމީަކ  ބައެއް  ފިައދިާއން 

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ިޢޤިްތާޞދެއްގިައ ިހނގާ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެގެންޖެހޭ 

އެއްޗެއްކަން  ކޮން  ފިައާސއީަކ  މެދުވިެރއަކަށްވާ  ބޭނުންކުރާ  ިހންގުމުގިައ  ިވޔަފިާރ  އެކައްޗީަކ 

ިއޤިްތާޞީދ  ގެންެސިދނުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް  ފިައާސއިާއބެހޭގޮތުން  އެނިގގެންކަމަށްދެކީޭތ 

ިސޔަާސތާބެހޭގޮތުން ބާލާލިެވފިައވާނެއެވެ.
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ފަިއާސ
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ިސްސޓަމް( އިުވގެނިްދޔުމަށްފަހު، މަަސއްކަތުގެ  )ބާޓާ  ިނޒާމު  ބަދަލުކުރުމުގެ  މުދަލަށް  މުދާ 

ހަދާ  އަގު  ިޙދުމަތުގެ  މުދަލާ  ިވއްކާ  ފިައދާއިާއ  ިވޔަފީާރގެ  މާުސރައާ  ގޮތުގިައދެވޭ  އުޖޫރިައގެ 

ވަޒަންކުރީަނވްެސ  ިމޒަމާނުގިައ  ފީަޤރުކަން  މުއަްސނިދކަމާ  ީމހުންގެ  އެވެ.  ފިައާސ  ިމންގަޑަނީކ 

ފިައާސިއންނެވެ. ިމއަދު ފިައާސވީަނ ދިުނޔޭގެ އެންމެން ބޭނުންވާ މުދަލަކަށް ވެފައެވެ. 

ފިައާސ ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކިުރން މުދަލަށް މުދާ ބަދަލުކުރުމުގެ ިވޔަފިާރ ިހނގަމުންއީައ އިެކއިެކ 

ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ. ިމހެން  އެއްޗަކާ  އުފައްދާ  އަނެކަކު  އެއްޗެއް  އުފައްދާ  އެކަކު  މަަސއްކަތްތިެރން 

ިވޔަފިާރ ކުރުމީަކ ފޭަސހަ އިަދ ކުޅަދާނަ ކަމަކަށް ނިުވއެވެ. ިމާސލަކަށް މަހަށްދާ ީމހަކަށް ބޭނުންވާ 

ހޯދީާނ ބަދަލުގިައ  އަތުން  ކުރީާމހާ  މަހަށް ނުދެވޭނީެތ އެތަކިެތ ދަނޑުގޮވާން  ކާބޯތަކިެތ ހައްދަމުން 

މްަސ ީދފައެވެ. ނަމަވްެސ ދަނޑުގޮވާން ކުރީާމހާ ކާން ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ ިއތުރަށް މްަސ ހިޯދޔްަސ 

އަވަހަށް  ދަނޑުގޮވާމަށްވުރެ  މަހީަކ  ނުބެހެއްޓޭނެއެވެ.  ތާޒާކޮށް  ދެދުވަހުވްެސ  ރައްކައުކޮށްފާ  އެ 

ިތީރގިައިމވާ  ިގނަގުނަ އުދަނގޫތަކިާދމާވުމުން  އެއްޗަކަށްވެއެވެ. ިމފަދަ  ހަލާކުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ 

ިމންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ފިައާސގެ ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރަންފެށުނެވެ. 
   

ފިައާސއެއްގެ ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްގިައ ހުންނަންވާނެ ަޝރުތުތައް:

◄ ް މުދަލާ ިޚދުމަތް ބަދަލުކުރުމުގިައ މެދުވިެރޔެއްގެ ބިައކުޅޭ އެއްޗަކަށްވުނ  

◄ ް މުދަލާ ިޚދުމަތުގެ އަގު ބާޒާރުގިައ ބެލޭނެ ިމންގަނޑެއް ކަމުގިައވުނ  

އެއްޗީަކ އެއްޗެއްގެ އިަމއްލަ ޒާތުގިައ އަގުހިުރ އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ އެއްޗަކަށްވުން  ◄  

ދިުނޔޭގެ އިެކ ކަންކޮޅުތަކުގިައ ތަފާތު އިެކއެއްޗިެތ ފިައާސގެގޮތުގިައ ބޭނުންކުރެވެމުނިްދޔައެވެ. 

ބިޮލ، ރަން، ިރިހ، ގިެރބަކިަރފަދަ ތަކިެތ ފިައާސގެގޮތުގިައ ބޭނުންކުރިެވފިައވެއެވެ. ރަނަީކ ިމއަދުވްެސ 

ފިައާސގެގޮތުގިައ ދިުނޔޭގެ ިގނަބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
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)ެސންޓްރަލް  މިައ ބޭންކު  ބޭނުންކުރީަނ އެޤައުމެއްގެ  ޤައުމެއްގިައ ިމހާރު  ހިުރހާ  ޢާންމުކޮށް 

ބޭންކް( ނުވަތަ މިަނޓީަރ އޮތިޯރީޓއަށް ޤާނޫނުން ިލިބދޭ ބާރުގެ ދަށުން ނެރެވޭ 'ީލގަލްޓެންޑަރ' ނޫޓާ 

ފިައާސ ފޮއްޗެވެ. )ިދވިެހރާއްޖޭގިައނަމަ މިަނޓީަރ އޮތިޯރީޓން ނެރޭ ރިުފޔާއިާއ ލިާރއެވެ.(

ފިައާސކަމަށް  ޤާނީޫނގޮތުން  ނުވަތަ  ޓެންޑަރ"  "ީލގަލް  ޤާނޫނުގިައ  މިަނޓީަރއޮތިޯރީޓގެ 

ބުނެފިައވީަނ:

"އަގެއް އަދާކުރުމަށް ޤާނީޫނގޮތުން ކަމުދާ، އިަދ ބަލިައގަންނަނީްވ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރަންވާނެ، 

ފިައާސގެގޮތުގިައ ނެރެފިައވާ އިަދ ިހނގާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ. "ނޫޓް" އިަދ "ފިައާސފިޮތ" ކަމަށް 

ބުނެފިައ އެވީަނ މިަނޓީަރއޮތިޯރީޓގެ ޤާނޫނުގެދަށުން ފިައާސގެ ގޮތުގިައ ބޭނުން ކުރުމަށް ނެރެވޭ ނޫޓިާއ 

ފިައާސ ފޮއްޗެވެ. )މޯލިްޑވްްސ މިަނޓީަރ އޮތިޯރީޓ އެކްޓް 1981(

 

ފިައާސއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގިައ ގެންގުޅޭ ިލޔުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 'ިބލް އޮފް އެކްްސޗޭންޖާ'ިއ 

ޗެކިާއ 'ޕްރިޮމަސީރ ނޯޓް' އީަކވްެސ އޭގެ ޒާތުގިައ ފިައާސގެ ބާރު ިލިބދޭ ފިައާސ ދޭނެކަމަށް ކުރެވޭ 

އެއްބްަސވުންތަކެވެ. ީމގެ ތެރޭގިައ ބޭންކު އެކައުންޓަކުން ފިައާސ ނެގޭގޮތަށް ޮސިއކޮށް ދެވޭ ޗެކްވްެސ 

ިހމެނެއެވެ. )ޤާނުނު ނަމްބަރު 16/95  1995-07-18( 

ީމގެ ިއތުރަށް ކްޭޝ ކާރޑް، ޑިެބޓް ކާރޑް އިަދ ކްރިެޑޓް ކާރޑީަކވްެސ މޯލިްޑވްްސ މިަނޓީަރ 

އޮތިޯރީޓގެ ޤާނޫނުން ިލިބދޭ ބާރުގެ ދަށުން ނެރެފިައވާ "ގިައޑްލިައންްސ އޮން ކޮނިްސޔުމަރ ޕްރޮޓެކަްޝން 

އޮން ިއލެކްޓްރިޯނކް ފަންޑް ޓްރާންފަރްސ” ގެ ދަށުން ފިައާސގެ ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރެވެމުންދާ، އިަދ 

ިމހާރު ދިުނޔޭގެ އެންމެ ިގނަބަޔަކު އަލަށް ބޭނުންކުރާ ފިައާސއެކެވެ. ިމއަދު ފިައާސއަށް ބަދަލުކުރެވޭ 

ގޮތުގިައ ގެންގުޅޭ ޤާނީޫނ ިޙމާޔަތް ިލިބދޭ ިލޔުންތަކުގެ ބޭނުން ފިުރހަމަ ގޮތެއްގިައ ބޭނުން ކުރިެވގެން 

މެނީުވ ިއޤިްތާޞދެއް ިހނގަންވާ ފިުރހަމަގޮތުގިައ ނިުހނގާނެއެވެ. 
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މިަނޓީަރ އޮތިޯރީޓން ނެރޭ 'ީލގަލް ޓެންޑަރ' ނުވަތަ ރިުފޔާއިާއ ލިާރ ިފޔަވާ ފިައާސގެގޮތުގިައ 

ބޭނުންކުރާ އެހެން ކޮންމެ އެއްޗީަކ ބަދަލުކުރެވޭ ދެފަރާތް އެއްބްަސނުވާ ިހނދެއްގިައ ޤާނީޫނގޮތުން 

އޮވެގެން  ިއތުބާރެއް  ދެފަރާތުގެ  ގަނިެވއްކާ  ނަމަވްެސ  ފިައާސއެއްނޫނެވެ.  މަޖްބޫރު  ޤަބޫލުކުރުން 

ފިައާސފިޮތ  ނޫޓިާއ  ޤައުމުތަކުގިައ  ކިުރއަރާފިައވާ  އެއްޗެއެްސވެ.  ބޭނުންކުރެވޭ  ގޮތުގިައ  ފިައާސގެ 

ފިައާސ ބޭނުންކުރުމިާއބެހޭ  ޗެކިާއ ޕްލްާސިޓކް  މަދުވާނެއެވެ. ބޭންކް  ކުރާލެއް  ިވޔާފީާރގިައ ބޭނުން 

ޤާނޫނުތައް ިހންގޭ ޤައުމުތަކުގައެވެ. ިވޔަފީާރގެ ުސލޫކެއް ޤިާއމުކުރިެވފިައވާ ޤައުމުތަކުގައެވެ. 

އިަމއްލަ ީމހެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއިްވޔްަސ އިަދ ބިައނަލްއަޤްވީާމ ގޮތުނިްވޔްަސ ިވޔަފީާރގިައ 

ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މެދުވިެރޔީަކ ނުވަތަ ވީަޞލަތީަކ ފިައާސއެވެ.
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ިއޤްތާިޞީދ ިސާޔަސތު މިައގަނޑުގޮތެއްގިައ ަބހާލިެވފަިއވާ ިތްނ ާދިއރާ
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މުޢާމަލާތްތަކުގިައ  ިއޤިްތާޞީދ  ބޭނުންވީަނ  ިހންގާލަން  އަވްަސކިަޅއެއް  އަޅުގަނޑު  ިމބިައގިައ 

ދިާއރާއެއްގެ  ިތން  މިައގަނޑު  ިހންގާ  ިވޔަފިާރ  ިޚދުމަތްތަކުގެ  ދެވޭ  އުފެއްދުންތަކާ  ބަދަލުކުރެވޭ 

މައްޗަށެވެ. ިމިތން ދިާއރާއީަކ:

ކިުދ  ިއކޮނޮިމކްްސ(   )މެކްރޯ  ނިުހނގާގޮތް  ިހނގާ  މުޢާމަލާތު  ކުރާ  ފެންވަރެއްގިައ  ޤައީުމ 

ކިުދ ޖަމާއަތް ނުވަތަ ކުންފިުނތަކުގެ މުޢާމަލާތު ިހނގާނިުހނގާގޮތިާއ )މިައކްރޯ ިއކޮނޮިމކްްސ( އިަދ 

ބިައނަލް އަޤްވީާމގޮތުން ކުރެވޭ  މުޢާމަލާތު ިހނގާ ނިުހނގާގޮތް )ިއންޓަރނޭަޝނަލް ިއކޮނޮިމކްްސ(، 

ިމިތން ދިާއރާއަށެވެ.

ިމިތންދިާއރާގިައވްެސ ކުރެވީެނ ިޢޤިްތާޞީދ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަމުގިައީވނަމަވްެސ ިމިތންދިާއރާއަށް 

ިއކޮނޮިމކްްސގެ  ޚާއަްޞވާ ވިަކ ިސފަތަކެއްވެއެވެ. ީމގެ ތެރިެއން ފުރަތަމަ ކިަޅ ިހންގާލީާނ މެކްރޯ 

މައްޗަށެވެ. ޤައުމެއްގެ ިންސބަތުން އަނެއްދެބިައ ގިުޅފިައވީަނ ޤައީުމ ފެންވަރެއްގިައ ކުރެވޭ ިއޤިްތާޞީދ 

މުއާމަލާތްތަކާއެވެ.  
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މެކްރޯ ިއކޮޮނިމކްްސ
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ނުވަތަ  ިންސބަތްވާ  މިުޅ ޤައުމަށް  ދެނެގަނެވީެނ ިއޤިްތާޞީދގޮތުން  ިއކޮނޮިމކްްސިއން  މެކްރޯ 

ިއޤިްޡާޞީދ  ިހނގާ  ިއއިްތޙާދެއްގެތެރޭގިައ  ނުވަތަ  ޖަމާއަތެއްގެ  ިންސބަތްވާ  ފުޅާދިާއރާއަކަށް 

ދެނެގަތުމެވެ.  )ިއންފްލަޭޝން(  ިމންވަރު  މައްޗަށްދާ  އަގުތައް  ޙާއަްސކޮށް  މުއާމަލާތްތަކެވެ. 

ޖުމްލަކޮށް  ދެނެގަތުމެވެ.  ބަދަލުތައް  އަންނަ  ފުރަްޞތަށް  ނިުލބުމުގެ  ިލބުމިާއ  ވީަޒފާ  ދެން 

ބަލާލާކަމަށްވަންޏާ، އުފައްދީާމހުންނިާއ، އުފައްދާ ތަކެއްޗިާއ އީެމހުންނަށް ިލބޭ އުޖޫރަތަކިާއ އެތަކިެތ 

އަންނަ  ިމންގަޑަށް  އުފެއްދުންތިެރކަމުގެ  ބަދަލުތަކިާއ  އަންނަ  އަގުތަކަށް  އެތަކީެތގެ  ގަންނަީމހުންނާ 

 )GDP-ްޕްރޮޑަކްޓ )ގްރްޮސޑޮމްެސިޓކް  ިންސބަތީަކ  އުފެއްދުންތިެރކަމުގެ  ދެނެގަތުމެވެ.  ބަދަލުތައް 

ގަނިެވއްކުނު  މާރކެޓްގިައ  ިޙދުމަތުގެ  ތަކެއްޗާ  އުފެއްދުނު  ޤައުމަކުން  އަހަރުދުވަހެއްގެތެރޭގިައ 

ޖުމްލައަގެވެ. )'ީޖީޑީޕ ޕާރކިެޕޓާ'އީަކ ިމޖުމްލިައން އާބީާދގެ ބޮލަކަށް ޖެހޭ ިމންވަރެވެ.(

ިތީރގިައިމވީަނ ީޖ.ީޑ.ީޕ ހަދާގޮތުގެ ފިޯމއުލާއެވެ.

ީޖ.ީޑ.ީޕ GDP = އެއަހަރަކު ގަނެވުނު)ިވއްކުނު(ތަކެއްޗާ ިޚދުމަތުގެ ޖުމްލަ އަގު C + ޖުމުލަ 
) M ްިއންޕޯރޓ – X ްއެކްްސޕޯރޓ( + G ުަސރުކާރުގެ ޚަރަދ +   I  ްިއންވްެސޓްމެންޓ

GDP = C + I + G + )X - M)

ބަލީަނ  ޢާންމުކޮށް  ިމންގަނޑެއްގެގޮތުގިައ  ފެންވަރުބަލާ  ކިުރއެރުމުގެ  ިއޤިްތާސީދ  ގައުމެއްގެ 

އެގައުމެއްގެ ީޖ.ީޑ.ީޕއާ އެއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށެވެ.  ޤައުމެއްގެ ފީަޤރުކަމާ މުއަްސނިދކަން 

ިމިނވަން  "ދިާއރާތައް"  ިމފިޯމޔުލާގިައވާ  ދެނެގަތުމަށްޓަކާ  ިމކަން  ިމއެވެ.   ިމންގަޑީަކވްެސ  ިމނާ 

އަނެއް  ދިާއރާއަކާ  އެއް  އެނގެންޖެހެއެވެ.  ކުޑަކޮށްނަމަވްެސ  ލާމިެހފިައވާގޮތް  ިއޤިްޡާސދެއްގިައ 

ދިާއރާއެއްގެ މެދުގިައ އުފެދޭ ގުޅުން،  ޤުދްރީަތ ހަމަތަކުގެ މިަތން އިަދ ހެދެމުން އުވެމުންދާ އާަސްސތަކުގެ 

ކުޑަކޮށްނަމަވްެސ އެނގުމީަކ ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ ކޮންމެ  ދާގޮތް  ހަމަޖެހެމުން  ދަށުން  ިހޔާވިަހކަމުގެ 

ފަރުދަކަށްވްެސ ބޭނުންތިެރކަމެކެވެ. ަސބަބީަކ ިމފިޯމޔުލާގިައވާ ކޮންމެ ދިާއރާއަކަށް އަންނަ ބަދަލީަކ 

އެބަދަލެއްގެ އަަސރު ކޮންމެވްެސ ގޮތަކުން ރައިްޔތުންނަށް ކުރާނެކަމެކެވެ.  
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ިތީރގިައ ިމވީަނ ިމގުޅުންތައް ިހންގުމުގެ މެދުވިެރޔަކަށް ިމގެންގުޅޭ ފިައާސ އުފެއްދުންތިެރކަމުގެ 

މާރކޭޓްގިައ އެބުރެމުންދާގޮތެވެ. ިމ ޗާޓު އޮޅުން ިފލުވިާދނުމަށް ނިެގފިައވާ ބައެއިްމާސލުތަކުގެތެރޭގިައ 

ިމފޮތް ިލޔުނު ފަރާތުގެ އިަމއްލަ ިވްސނުންހިުރގޮތަށް ިމާސލު ނިެގފިައ ހުންނާނެއެވެ. އިަދ ޗާޓްގިައ 

ކުރިެހފިައވާ އިެކއިެކ ބިައތަކާ ގިުޅފިައވާ ިގނަގުނަ ބިައތަކެއް ވީާނ އިުނކުރިެވފައެވެ.

ިމފޮތުގިައ ިއޤިްޡާޞީދ ިސޔަާސތު ބަޔާންކުރެވެމުންދިާއރު ިމޗާޓުން އިެކބިައތަކާގުޅޭ ދިާއރާތައް 
ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެދިާއރާއެއް ފާހަގަކުރުމަށް ]  [ ިމ ބްރެކެޓްގިައ ނަންބަރެއްޖިެހފިައ ހުންނާނެއެވެ.
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ދެކު
ރާ 

އަބު
އް 
ނުަތ
 ލޯ

ނެިގ
ރް 

އްޓަ
ެސ
ެޓް 
ިއވ
ޕްަރ

ަރދު
 ޙަ
ހެން
ެހެިނ
 އ
އަިދ
ޯޓް 
ް ޕ
ިއމ

ަަރދު
 ޚ
ހެން
ހެިނ
އެ 
ކުރާ
އް 
ބޭަރ
 ،
ކުން
ދެއް
ލޯނު
ށް 

ރަރ
ރުކާ
ަސ

ން،
ލޯނު
ގާ 
 ަނ

ރުން
 ބެ

ޓަރް
ެސއް

ެޓް 
ިއވ
ޕްަރ

ންަނ
 ވަ
ތުން
ދުމަ
 ިހ
ން،
ޕޯޓު
ްސ 

އެކް
އެީހ
 /
ނު 

ާ ލޯ
ަނގ
ން 

ބޭރު
ށް 

ރަރ
ރުކާ
ަސ
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ިޅއް

 ކަ
ްސ
އަވަ
އް 
ގޮތަ
ވާ ުރ

ަދއު
ާސ 

ފަިއ
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ެސކްޓަރެވެ.  ގަވަރމެންޓް  ނުވަތަ  ަސރުކާރެވެ.  ގިޮޅއީަކ  ވާ  ވައަތްފަރާތުގިައ  ިމޗާޓްގެ 

ިމދެބަޔާގިުޅފިައވާ  އެވީަނ  މީަތގިައ  ިތިރއިާއ  ެސކްޓަރެވެ.  ޕްރިައވެޓް  އެވީަނ  އަނެއްފަރާތުގިައ 

ފެންއެޅޭ  ދައްކުވީާދފިައިމވީަނ   GDPިމޗާޓްގިައ ދިުނޔެއެވެ.  ބޭރުގެ  އިާއ  މިަނޓީަރއޮތިޯރީޓ 

ިމާސލުގައެވެ.]1[ ފިައާސދައުރުވާގޮތް ދައްކުވީާދފިައިމވީަނ ިމތާނީގއަށް ފެންއެޅޭ އިަދ  ތާނީގއެއްގެ 

ިމާސލުގައެވެ.]A[  ]C[ އީަކ ފެން އެޅެން ހިުރ ދެހީޮޅގިައ ފެން ދޫކޮށް  އެފެންނުކުންނަ ހިޮޅތަކެއްގެ 

އުފެއްދުންތިެރކަމުގެތެއަށް  ިއޤިްޡާޞދެއްގިައނަމަ  ިމީއ  ިއްސކުރެވެ.  ދެ  ހަރުކޮށްފިައވާ  މަދުކުރުމަށް 

)އެނބުރޭފިައާސގެތެރެއަށް( ވަންނަ ފިައާސއެވެ.

ިއޤިްޡާޞދެއްގިައ ]A[ އީަކ ަސރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެ ިސޔަާސތެވެ.]4[ 

]C[ އީަކ ޕްރިައވެޓް ިއންވްެސޓްމެންޓްގެ ިސޔަާސތެވެ. ]7[ ޕްރިައވެޓް ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކަށް 

ިލބޭ ފިައާސގެ ތެރިެއން ޤައުމުގެ ބޭރަށް ކުރާޚަރަދު ]9[ ިފޔަވާ އެހެން ހިުރހާ ފިައާސއެއްވަދެގެންދީާނ 

ޤައުމުގެ އުފެއްދުން ތިެރކަމުގެ ތެރެއަށެވެ. ]1[

   

މަދުކުރުމަށް  ފެންދޫކޮށް  ދެހީޮޅގިައ  ހިުރ  ފެންނެރެން  ބޭރަށް  އެތާނީގން  އީަކ   ]D[ ]B[

ގޮތުގިައ ނެގޭ  އާމްދީަނގެ  ދިެއްސކުރެވެ. ިއޤިްޡާޞދެއްގިައ ]B[  އީަކ ަސރުކާރަށް  ހަރުކޮށްފިައވާ 

ޓެކާްސިއ ަސރުކާރު ބިައވިެރވާ ކުންފިުނތަކުން ިލބޭ ިޑިވޑެންޑް ނުވަތަ ިޚއާްޞގެ ފިައދާއިާއ ބޭރުގެ 

]10[ ]9[ ތައް  ނަގާލޯނު  ބޭރުން  ރާއްޖޭން  މިަނޓީަރ އޮތިޯރީޓންނާ  ފޫބެއްދުމަށް  އީެހއިާއ ޑިެފިސޓް 

ހަމަޖެއުްސމުގިައ ަސރުކާރުން ގެންގުޅޭ ިސޔަާސތެވެ. 

]D[ އީަކ ޕްރިައވެޓް ެސކްޓަރުގިައ ިތިބ ިއންވްެސޓަރުންނަށް ިލބޭ ފިައދާއިާއ މާުސރައާ އުޖޫރަ 

ނުވަތަ އާމްދީާނގެ ތެރިެއން، އެވަގުތަކަށް ކުރަން ޤްަޞދުކޮށްފިައވާ ޚަރަދުކޮށް ބީާކވެ ބޭންކް ތަކުގިައ، 

ރައްކައުކުރާ  ފަހަށް  ގޮތުގިައ  އެެސޓްގެ  އެހެން  އަގުދަށްނުވާފަދަ  ިޙއާްޞގެގޮތުގިައ، ނުވަތަ  ނުވަތަ 

ފިައާސއާމެދު ިނންމާ ިނންމުންތައް ިބނާކުރާ ިސޔަާސތެވެ.
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އިެކވަރަށް  އިެކިއރު  ިއްސކުރު  ިމހަތަރު  ބެހެއްޓުމަށް  އެއްލެވެލެއްގިައ  ފެންގަނޑު  ތާނީގގެ 

ދޫކޮށް ބާރުކުރިެވދާނެއެވެ. އީެއ ިއޤިްތާސދެއްގިައނަމަ ބެލެންްސކުރެވޭ ދެމެހެއްޓިެނިވ ިއޤިްޡާޞދެއް 

ިމ  ތަަޞއްވުރެވެ.  ނުވަތަ  ިވޒަން  ިދގުމުއްދަތަކަށްރިޭވފިައވާ  ިސޔަާސތެވެ.  ޤިާއމުކުރުމުގެ 

ިސިޑއެވެ.  އަޅާ  ިދއުމަށް  އެމަނިްޒލަށް  ޕްލޭންތަކީަކ  ހަދާ  ދަތުރުކުރުމަށް  ތަަޞއްވުރިާދމާލަށް 

އަހަރަކު  ހަރުފަތްތަކެވެ.  ިޙއާްޞކުރާ  އިެސީޑގަެސރުކާރު  ތަކީަކ  ބަޖެޓް  ހަދާ  އަހަރުންއަހަރަށް 

ބަޖެޓުން  ޕްލޭންތަކެއް  ހިުރހާ  ނުދެވޭނެއެވެ.  އެމަނިްޒލަކަށް  މެނީުވ  ކުރަމުން  ކިާމޔާބު  ހަރުފަތެއް 

ފިައނޭންްސކުރަން ޖެހީޭނ އިަދ މިުޅ ޤައުމުގެ މީާލ )ދައުލަތުގެ ހިުރހާ އެެސޓްތަކިާއ އާމުދީަނ( އިަދ 

މިަނޓީަރ )ފިައާސއިާއބެހޭ( ިސޔަާސތު ިބނާކުރަންޖެހީޭނ ިމތަަޞށްވުރު ޙީަޤގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައެވެ. 

ިމ މަަސއްކަތުގިައ ަސރުކާރިާއ އިަދ މުޖްތަމަޢުމުގެ އެންމެންގެ މްަޞލަޙަތު ިހމެނެއެވެ. އިަދ ިމކަން 

ކިާމޔާބު ކުރެވީޭނ ކޮންމެ ފަރުދަކުވްެސ ިމކަމުގިައ ފިުރހަމައަށް ބިައވިެރ ވިެވގެންނެވެ. 

ހަމަހަމަގޮތެއްގިައ ިހންގީޭނ ިއތުބާރުކުރާ  ިސޔަާސތު  ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ ިމ ހަތަރު  ފިުރހަމަ 

ކުރާނެ  ޙަވާލު  އެވިެރޔަކާ  ރާވާ  ިސޔަާސތު  ބޯލަބަންޖެހޭ  އެވިެރޔަކު  އިަދ  ހުރެގެންނެވެ.  ވިެރޔަކު 

ިމިނވަން މްުސޡިަޤއްލު އެންމެން ިއތުބާރުކުރާ ރައިްޔތުންގެ މިަޖިލހެއް އޮވެގެންނެވެ. އިަދ ިމކަންކަން 

ބަލާ ޤާނީޫނ އިޮނގަނޑު ބަލަހައްޓާނެ ިމިނވަން މްުސތިަޤއްލު އެންމެން ިއތުބާރުކުރާ މުއައަްސާސތަކެއް 

ޤިާއމްކުރިެވ އެ މުއައަްސާސތައް ިހންގުމުގިައ އެއްވްެސ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނިެތ ޤިާބލް ކަމިާއއެކު 

ވިަކފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ޤާނީޫނ ހަމަތަކުގެ މިަތން އެ މުއައަްސާސތަކުގެ މަަސއްކަތްތައް ތަނީްފޒުކުރެވޭނެ 

މާޙައުލެއްގައެވެ. 

ތެރޭގިައ  ދިާއރާތަކުގެ  ިއޤިްތާޞދާގުޅޭ  ީސދާ  ތެރިެއން  މުއައަްސާސތަކުގެ  ިމިނވަން  ިމ 

މިަނޓީަރއޮތިޯރީޓގެ ިއތުރަށް އިޮޑޓަރ ޖެނެރަލް، އެނިޓކޮރަޕަްޝން ިބއުރޯ، ޕަބިްލކް އެންޓަރޕިްރަސްސ 

މިޮނޓިަރންގް ިބޔުރޯފަދަ ތަންތަން ފާހަގަކޮއްލަން ންޖެހެއެވެ. ިމމުއައަްސާސތަކުގެ ިހންގުމުގެތެރެއަށް 

ަސރުކާރުގެ އަތެއް ބިޭނގެންނެއް ނުވާނެއެވެ.
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ބަހައްޓަންޖެހޭ  އިެއރަކު  ިއޤިްތާޞދެއް  ފަދިައން  ކުރިެވފިައވާ  ިމޗާޓްގިައ ކިުރންވްެސ ބަޔާން 

ދައްކީާދފިައިމވީަނ  ިންސބަތް)ީޖ.ީޑ.ީޕ(  އުފެއްދުންތިެރކަމުގެ    ]1[ ިމންގަޑު  ރަނގަޅު  އެންމެ 

ޕްރިައވެޓް ެސކްޓަރާ ަސރުކާރު ިޙއާްޞކުރާ ފެންއެޅޭ ތާނީގއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފެންގަނޑު ދޭހަކޮށްދީެނ 

ިގނަވާން  ބާޒާރުގިައ  އެބުރޭފިައާސ  ގޮތުގައެވެ.  އެބުރޭފިައާސގެ  ބާޒާރުގިައ  އުފެއްދުންތިެރކަމުގެ 

ބާޒާރުގިައ  ރިުފޔާ  ިލބޭ  ިވއްކިައގެން  ިލބޭބޭރުފިައާސ  ކޮށްގެން  އެކްްސޕޯޓް  ަސބަބީަކ  އެއް  ިދމާވާ 

ިގނަވުމެވެ. ނީޫނ ަސރުކާރުން ނާ ޕްރިައވެޓް ެސކްޓަރުން ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް މިަނޓީަރއޮތިޯރީޓންނިާއ 

ބޭންކްތަކުންނިާއ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނެގޭ ލޯނުތަކުގެ ަސބަބުންނެވެ.

ޤާނީޫނގޮތުން ޤައުމެއްގެ ފިައާސއިާއބެހޭ ިސޔަާސތު ނުވަތަ މިަނޓީަރ ިސޔަާސތު ރާވާ ިހންގީާނ 

އީަކ  މުއައަްސާސ  ިމ  ިހންގާ  އިެކނަމުގިައ  އިެކޤައުމުގިައ  ބޭންކުންނެވެ.  ެސންޓްރަލް  އެޤައުމެއްގެ 

ިލިބގެންވީަނ  ިމބާރު  ޤާނީޫނގޮތުން  ިދވިެހރާއްޖޭގިައ  އެކެވެ.  މުއައަްސާސ  މްުސތިަޤއްލު  ިމިނވަން 

މިަނޓީަރ އޮތިޯރީޓ އަށެވެ.]10[ 

ިއޤިޡާޞީދގޮތުން ބޭރުގެ ދިުނޔެއާ ]9[ ޤައުމެއްގެ އުފެއްދުންތިެރކާމާ ގުޅީެނ އެކްްސޕޯޓްކުރެވޭ 

އިެކއިެކ  އިަދ  ިޚދުމަތްތަކުންނެވެ.  އުފެއްދުންތަކާ  ިއމްޕޯޓްކުރެވޭ  ިޚދުމަތްތަކާ  އުފެއްދުންތަކާ 

ލޯނުތަކާ  ނަގާ  ފަރާތްތަކުން  ބޭރުގެ  ެސކްޓަރަށް  ޕްރިައވެޓް  ަސރުކާރަށާ  ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކަށް 

އީެހތަކާ އިަދ އެލޯނުތަކަށް އަނބުރާ ދައްކާ ފިައާސިއންނެވެ. ފިޮރން ިއންވްެސޓަރުންގެގޮތުގިައ ކުރާ 

ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކިާއ ބޭރަށް ފިައދާގެ ގޮތުގިައ ރިެމޓްކުރެވޭ ފިައާސގެ ގޮތުންނެވެ. ިމގޮތުން ވަންނަ 

އެނބުރޭ  ފިައާސއީަކ  ބޭރުވާ  ފިައާސއެވެ.  ިއތުރުވެގެންދާ  ފިައާސގެތެރެއަށް  އެނބުރޭ  ފިައާސއީަކ 

ފިައާސގެތެރިެއން އިުނވެގެންދާ ފިައާސއެވެ.
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ިއްނފްލަޭޝްނ
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ިޚދުމަތް  ިގނަތަކެއްޗީަކ އިަދ ބޭނުންވާ  ިއޤިްތާޞީދ ހަރަކާތްތަކުގިައ އަޅުގަޑުމެން ބޭނުންކުރާ 

ތަކީަކ، ިމިނވަންބާޒާރެއްގިައ  ވިަކއަގުތަކެއް ކަންޑައިެޅ ގަންނަނިްލބޭ ނުވަތަ ިވއްކަން ހުންނަތަކެއްޗިާއ 

އުފައްދިާމންވަރަށްވުރެން  އެތަކިެތ  ބޮޑުވަމުންދީާނ  ގެއަގު  ިޚދްމަތުގެ  ިމތަކެއްޗާ  ިޚދުމަތްތަކެވެ. 

ިމމާރކެޓްގިައ އެބުރޭފިައާސ ގެއަދަދު ިގނަވުމުންނެވެ. ަސރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދުތަކާ ]4[ ކޮމާރަޝލް 

ބޭންކްތަކުގެ ލޯނުތަކާ ޗެކް ތަކާ ކްރިެޑޓް ކާރޑް އިަދ ޑިެބޓް ކާރޑުން ކުރާޚަރަދު ]7[ އެބުރޭފިައާސ 

)މީަނަސޕްލިައ( ގެތެރެއަށްވަދެގެންދާނެއެވެ.  އުފެއްދޭ ތަކެއްޗާ ިޚދްމަތުގެ ޖުމްލައަގަށްވުރެ ިމގޮތަށް 

ިމޙާލަތަށް   މައްޗައްދާނެކަމެކެވެ.  އަގުތައް  ިޚދްމަތުގެ  ތަކެއްޗާ  އުފެއްދޭ  ިއތުރުވުމީަކ  އެބުރޭފިައާސ 

ޢާމްދީަނން  ިލބޭ  ޚަރަދުކުރުމުގިައ  ގިޭބީސއެއްގެ  )ިއންފްލަޭޝނަީކ  އެވެ.  ިއންފްލަޭޝން  ިކޔީަނ  

އާަސީސ ކަންތައްތައް ފުއްދާލެވޭވަރަށްވުރެ އެކަންތަކުގެ އަގުބޮޑުވަމުންދާ ިމންވަރެވެ. ކޮނިްސއުމަރ 

އުފައްދާ  ދެވިޭޚދްމަތާ  ވުރެ  ިނކުންނަފިައާސއަށް  ިމންވަރެވެ.(  މައްޗަށްދާ  ިއންޑެކްްސ  ޕްރިްއްސ 

ތަކެއްޗިާއ  އުފެއްދޭ  ިރެސަޝން(.  ނީޫނ  )ީޑފްލަޭޝން  ދަށަށެވެ  ދީާނ  އަގުތައް  ިގނަވާނަމަ  ތަކިެތ 

ިޚދްމަތުގެ އަގުތަށް ބާޒާރުގިައ ހަމަޖިެހގެން ިމދީަނ ަސޕްލިައ އާ ިޑމާނޑް އަށް އަންނަ ބަދަލުންނެވެ.  

ގަންނަީމހުންއަތުގިައ ހިުރފިައާސގެ ިންސބަތުން ބާޒާރުގާ ހިުރ މުދަލާ ިޚދުމަތް ިލބެންހިުރ ިމންވަރު 

އާ  ަސޕްލިައ  ުސރީުޚގެދަށުން  )މިައކްރިޯއކޮނޮިމކްްސގެ  ބުރަވެގެންނެވެ.  ިމންގަނޑަށް  ބެލެންްސވާ 

ިޑމާންޑް ވަރަށްތަފީްސލުކޮށް ބަޔާންކުރިެވފިައވާނެއެވެ.( 

ިއޤިްޡާޞދެއް ބެލެންްސކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ިމންގަޑު     

 

މީަތގިައވާ ޗާޓްގިައ ވީަޒފާގެ ބާޒާރީަކ ]EF[  ިއޤިްޡާޞދެއް ބެލެންްސކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު 

އަގުތަކަށް  ިޚދުމަތުގެ  މުދަލާ  އުޖޫރަތަކާ،  މާުސރަތަކާ  އެބާޒާރުގިައ  ދައްކާފިައވީާތ  ިމންގަޑުކަމުގިައ 

އަންނަބަދަލުތަކުގެ ަސބަބުން ިއޤިްތާޞދެއް ހަމަޖެހޭގޮތަށް  ކުރުކޮށް ބަލާލަން ޖެހެއެވެ. 
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ފާގެ ާބޒާުރ ވީަޒ
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ިއޤިްތާޞދެއް އެންމެ ފިުރހަމަ ގޮތުގިައ ބެލެންްސވީާނ ވީަޒފާ ހޯދަން އުޅޭ އެންމެންނަށް ހަމަވާ 

ވަރަށް ވީަޒފާތައް އުފެއިްދފިައވާނަމައެވެ. ފިުރހަމަ ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ ިއޤިްތާޞދެއްގެ ކިުރއެރުމުގެ 

ފުރަުޞތު  ވީަޒފާގެ  އެންމެނަށް  ބޭނުންވާ  ހޯދަން  ވީަޒފާ  ިމނަީކ  ރަނގަޅު  ިހފެހެއްޓޭ  ިމންގަނޑު 

މާުސރަތަކުގެ  އުޖޫރަތަކާ  ބާޒާރުގިައ  ވީަޒފާގެ  ިސޔަާސތަކަށީްވނަމަވްެސ،  އެކުލެވޭ  އޮންނަގޮތަކަށް 

އަގުތައް ހަމަޖެހީެނ މިުޅއަކުން ިމގޮތަކަށްނޫނެވެ. އުފެއްދޭ ތަކެއްޗާ ިޚދްމަތުގެ އަގުތައް މާރކެޓްގިައ 

ހަމަޖިެހގެންދާނަމަ ވީަޒފާގެ ބަޒާރުގިައ ވީަޒފާ ހޯދާ ީމހުންނާ އީެމހުން ބޭނުންވާ އުޖޫރަތައް ނުވަތަ 

ިގނަވާނަމަ  ީމހުން  އުޅޭ  ހޯދަން  ވީަޒފާ  ިމގޮތައް  ޖެހޭނެއެވެ.  ިތިރވާން  މިަތވެ  މާުސރަތައްވްެސ 

އެންމެންނަށް ވީަޒފާ ިލބޭ ިހާސބުގިައ މާުސރަތައް ިތިރވެ ހަމަޖެހެންވާނެއެވެ. އިަދ މަަސއްކަތްތިެރކަން 

ިއތުރުވެ މާުސރަދޭން ިތިބ ީމހުން ިގނަވެފިައ ވީަޒފާއދާކުރަން ިތިބ ީމހުން މަދުވާނަމަ މާުސރަތައް 

މައްޗަށްގްޮސ އެންމެންނަށް ވީަޒފާ ިލބޭ ިހާސބުގިައ މާުސރަތައް ހަމަޖެހެންވާނެއެވެ. 

ބާޒާރުގިައ މައްޗަށް  އަގުތައް  ިޚދުމަތުގެ  ިއޤިްތާޞދެއްގިައ މުދަލާ  ނަމަވްެސ ހުޅުވާލިެވފިައވާ 

ީމހަކު  އަދާކުރާ  އަބަދުވްެސ ދީާނ މައްޗަށެވެ. ވީަޒފާއެއް  ނަމަވްެސ މާުސރަތައް  ގްޮސ ދަށަށިްދޔަ 

އީެމހަކަށް ިލބޭ މާުސރަ ދައްވާނޭ ވީަޒފާއަކަށް ދީާނ ހަމަ އެހެންގޮތެއް ނިެތގެންނޭ ދެންނިެވދާނެއެވެ. 

ހޯދަން  އުޖޫރައެއް  ިލބެމުންއިައ މާުސރައިާއ އެއްވަރު  ކޮށްގެންވްެސ ކިުރން  މަަސއްކަތެއް  އިަމއްލަ 

އުޅުމީަކ ިއނާްސީނ ތީަބޢަތުގިައވާ ކަމެކެވެ. އަބަދުވްެސ ބޭނުންވީާނ ބޮޑު މާުސރައެއިްލބޭ ވީަޒފާއަކަށް 

ޕްރޮމަޯޝނެއް ހޯދުމެވެ. ނީޫނ ބޮޑު މާުސރައެއިްލބޭ ވީަޒފާއަކަށް  ބަދަލުވުމެވެ. ހަރުދަނާ ދެމެހެއްޓިެނިވ 

ިހފެހެއިްޓ  ިމންގަނޑެއްގިައ  ވިަކ  އަގުތައް  މާުސރަތަކިާއ  އެންމެންގެ  ިސޔަާސތެއްގިައ  ިއޤިްތާސީދ 

އެދެވޭ  އަގު  ިޚދްމަތުގެ  މުދަލިާއ  އިަދ  މަދުވެގެންދާނެއެވެ.  ީމހުން  ވީަޒފާނެތް  ވީަޒފާގެބާޒާރުގިައ 

ިމންގަނޑެއްގިައ ިހފެހެއިްޓފިައ ހުންނާނެއެވެ. ިމކަމުގާ އެންމެ މިުހއްމު ރޯލެއް ކުޅީެނ ަސރުކާރުން 

ގެންގުޅޭ ިއޤިްތާޞީދ ިސޔަާސތެވެ.)މީާލ އިަދ މިަނޓީަރ ިސޔަާސތު( ޚާއަްޞކޮށް ަސރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެ 

ިސޔަާސތެވެ.]4[
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ީވމާ މާުސރައީަކ ދުވަހަކުވްެސ ދަށަށްދާނެ އެއްޗެއްނޫނެވެ. ިމގޮތުން ވީަޒފާ ބޭނުންވާ ީމހުން 

މިުޅން ހްުސވެ ިއތުރަށް ވީަޒފާއަށް އެދޭނެ ީމހަކު ނެތްގޮތަކަށް ިސޔަާސތު ރޭވުމީަކ ކުރެވޭނެ ކަމެއް 

ނޫނެވެ. ިގނަގުނަ އެތައް ކަންތައްތަކަކާހުރެ ވީަޒފާއެއް ނެތް ބަޔަކު އަބަދުވްެސ އުޅޭނެއެވެ. ނަމަވްެސ 

ޤައުމެއްގެ ިއޤިްޡާޞީދ ިސޔަާސތު ރާވަން ޖެހީޭނ ިމލަނޑުދަނިޑ ޙިާޞލްކުރުމުގެ ރޫޙުގައެވެ. ވީަޒފާ 

ނިުލިބ ނުވަތަ ނުހޯދާ ީމހުން ިގނަވާނަމަ ިމކަމުން ނުކުންނަ ނޭދެވޭ އަަސރުތައް މަދުކުރެވީޭނ އިެއރަކު 

ަސރުކާރުން ގެންގުޅޭ މީާލ އިަދ މިަނޓީަރ ިސޔަާސތު ިމކަމަށް ިމްޞރާބު ކޮށްގެންނެވެ. އިަދ ރާއްޖެފަދަ 

ޤައުމެއްގިައ  ިދިރއުޅެންޖިެހފިައވާ  ީމހުން  ވިަކވިަކ ރަށްރަށުގިައ ވިަކން  ބިެހ  އާބީާދ  ޖީަޒރާތަކަކަށް 

ބޭރުން މަަސއްކަތްތިެރން ގެންެސގެން ނަމަވްެސ ިއޤިްތާޞީދ ވީަޞލަތްތައް ރައްޔެތުންނަށް ފިައދާހިުރ 

ގޮތެއްގިައ ބޭނުން ކުރިެވދާނެއެވެ.
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ިއޤްތާިޞެދއް ެބލެންްސ ކުުރްނ
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ޤައުމެއްގިައ ވީަޒފާގެ ބާޒާރު ބެލެންްސކުރަން އަޅަންޖެހޭ އެންމެ މިުހންމު ިފޔަވަޅުތައް އަޅަން 

ދެމެހެއްޓިެނިވ  ވީަޞލަތްތައް  ޤުދްރީަތ  ޤައުމުގެ  ކަމީަކ  ފުރަތަމަ  ކަމަށްވިާއރު  ަސރުކާރުން  ޖެހީެނ 

ގޮތެއްގިައ ިއޤިްޡާޞދު ކިުރއެރުވުމަށްޓަކިައ ބޭނުންކުރުމަށް ޕްލޭންކުރުމެވެ. ދެވަނަ ކަމީަކ އެ ޕްލޭން 

ިހންގުމަށް ބޭނުންވާ ިބން ހޯދުމެވެ. ިތންވަނަ ކަމީަކ ޤިާބލް ތަޢީުލީމ މަަސއްކަތްތިެރން ިބނާކުރުމެވެ. 

ކުޑަވާގޮތަކަށް  ދަރިަނ  ީވހާވްެސ  ކިެޕޓަލް  ިހންގުމުގެ  ރިޭވފިައވާގޮތަށް  ޕްލޭންތައް  އެ  އެއަށްފަހު 

ކުރެވޭނެއެވެ.  ބެލެންްސ  ބާޒާރު  ވީަޒފާގެ  އިެޅއްޖެނަމަ  ރަނގަޅަށް  ިބންގާ  ިތން  ިމ  ހޯދުމެވެ. 

ވީަޒފާގެބާޒާރު ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ބެލެންްސ ވުމުން ިއޤިްޡާޞދު ބެލެންްސ ވާނެއެވެ.  

ނުފުދޭ  ތަަސއްރަފް  ހޯދުމަށް  އިަމއްލައަށް  އާމްދީަނއެއް  ކިުރންވްެސ ބަޔާންކުރިެވފިައފަދިައން 

ީމހުންނާ ކިުދންނަށް ބަޖެޓްގެ ޢާމްދީަނގެ ބައެއް، އީެމހުންނާ ކިުދންގެ އާަސީސ ޙައްޤުތައް އެހެން 

ަސމާލުކަމެއް  ޚާއަްޞ  ިދނުމަށް  ގޮތުގިައ  ފިުރހަމަ  އެންމެ  އޮތް  ދެވެން  އެއްފެއްވަރަށް  ީމހުންނެކޭ 

ޤައުމުގެ  އެންމެންވްެސ  ޤައުމުގެ  މިުޅ  ިހމަނަންޖެހޭނެއެވެ.]4[  ތެރޭގިައ  ޚަރަދުގެ  ބަޖެޓްގެ 

ިއޤިްޡާޞދުގިައ ބިައވިެރ ކުރުވުމީަކ ަސރުކާރުގެ ިސޔަާސތުކަމުގިައ ވާންޖެހެއެވެ. ޤައުމެއްގެ ޤުދްރީަތ 

ފަރުދުންނަށް  ހިުރހާ  ކަމާއެކު  ހަމަހަމަ  ީވހާވްެސ  ިމލްކްވިެރކަން  ޚަޒާނާއެއްގެ  ވީަޞލަތަކާ  ހިުރހާ 

ިޙއާްޞ ކުރެވެންވާނެއެވެ. 

ލެވެލެއްގިައ  އެއް  ތާނީގގިައ  ޗާޓްގެ  މީަތގިައވާ  ިހންގުމިާއ،  ހަރުދަނާކޮށް  ިއޤިްތާޞދެއް 

ފެންގަނޑު ިހފެހެއްޓޭނޭގޮތް ހެދުމަށް ފެން އަޅާ ދެ ިއްސކުރިާއ ]D[ އިާއ ]C[، ފެންބޭރުވާ ދިެއްސކުރު 

]A[ އިާއ  ]C[، އިެކފަހަރު އިެކވަރަށް ހުޅުވާ ބަންދުކުރުމިާއ ދިާދ އެއްގޮތެއްގިައ ބެލިެވދާނެއެވެ. 
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ިއޤްޡާިޞީދ ިސާޔަސތު ރާވާ ިހނގްުނ
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ފެންގަނޑު  ިންސބަތްކޮށްފިައވާ  ޙަރަކާތްތައް  ިއޤިްތާޞީދ  ދައްކުވިައދޭ  ގީޮޅގިައ   ]1[ ޗާޓްގެ 

ކުޑަކޮށް  ިއްސކުރު  ދެ  ފެންބޭރުވާ  ހުޅުވާލިައ  ބޮޑަށް  ިއްސކުރު  ދެ  ފެންއަޅާ  ގެންދާނަމަ  މައްޗަށް 

ބަންދުކުރުމުން އެކަން ޙިާސލްވާނެއެވެ. ިމާސލަކަށް ަސރުކާރުގެ ިސޔަާސތީަކ ިއޤިްތާޞދު ކިުރއަށްދާ 

ިއންވްެސޓްމެންޓްތައް  ކުރާ  ަސރުކާރުން  ގެނިްދއުންކަމުގިައވާނަމަ،  މައްޗަށް  ިއތުރަށް  ިމންގަނޑު 

ިއތުރުކޮށް  ޕަރިައވެޓް ެސކްޓަރުން ކުރާ ިއންވްެސޓްމެންޓްތައް ިއތުރުކުރުމަށް ބޭންކުތަކުގެ ލޯނުގެ 

ިއންޓަރްެސޓް ރޭޓް ދަށްކުރެވޭނެ ިސޔަާސތެއްރާވާ، ޕްރިައވެޓް ިއންވްެސޓްމެންޓްތައް ިއތުރުކުރީާނއެވެ. 

ީމގެ ތެރޭގިައ ފިޮރން ިއންވްެސޓްމެންޓްތައްވްެސ ިހމެނޭނެއެވެ. އިަދ ޓެކްްސގެގޮތުގިައ ނެގޭ ފިައާސ 

އެނބުރޭ  ިމގޮތުން  ިސޔަާސތުރާވީާނއެވެ.  ިއތުރުވާގޮތަކަށް  ފިައާސ  ފަހަށްރައްކައުކުރެވޭ  މަދުކޮށް 

ފިައާސ ިގނަވުމުން ގަތުމުގެ ބާރު ިއތުރުވެ ބާޒާރުގިައ މުދާ ިއތުރުވެ ިވޔަފީާރގެ ފިައދާ ބޮޑުވުމުން 

މުއަްސނިދކަން ިއތުރުކުރެވޭނެއެވެ. 

އެއްވްެސ ަސރުކާރަކަށް ިލިމޓެއްނިެތ )ނުވަތަ ހައްދެއް ނިެތ( ިމގޮތަށް ިއޤިްތާސދެއް ފުޅާކުރެވޭކަށެއް 

ނޯވެއެވެ. ަސބަބީަކ އެބުރޭ ފިައާސ ގެތެރެއަށް ނެރިޭމންވަރާ އެއްވަރަށް އުފެއްދުންތިެރކަން ކިުރޔަށް 

ފިައާސ ނެރެވީޭތ  ަސރުކާރުގެ  ގޮތްތަކަށް  ފިައދާއެއްނުކުރާ  ރައިޔތުންނަށް  ނުގެންދެވީޭތއެވެ. ނީޫނ 

އެވެ. ިގނަ ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކީަކ އެ ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކުގެ އުފެއްދުން ނުވަތަ ިޚދުމަތް ިވއްކުމަށް 

ފިައާސ  އެނބުރޭ  މުއްދަތުގިައ ިގނަވެގެންދާ  ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކަކަށްވީާތ އެ  ނަގާނެ  ދުވްަސތަކެއް 

ބޮޑުވެގެންދީާތއެވެ.  ިޑމާންޑް  ިޚދުމަތުގެ  ހިުރ ތަކެއްޗާ  ބާޒާރުގިައ އިެއރަކު  ަސބަބުން  ިއތުރުވުމުގެ 

އިަދ ިއމްޕޯޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ފިައާސއަށްވްެސ ިޑމާންޑް ބޮޑުވާނޭީތއެވެ. ނަީތޖާއީަކ ތަކީެތގެ 

އަގުބޮޑުވަމުނިްދޔުމެވެ. ީވމާ ިމ މުއްދަތުގެތެރޭގިައ ިއންފްލަޭޝން މިަތވެގެންދާނެއެވެ. އަގުތައް މިަތވާ 

އިާއ  ފިައާސ  ނެރެވުނު  ތެރޭގިައ،  ކުރުމުއްދަތެއްގެ  ވީާނ  ިމންވަރަކަށް  ނިުހފެހެއްޓޭނެ  ިމންގަނޑު 

ކުރެވުނު ިއތުރު ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކުގެ ފިައދާ ނިުލިބ ިގނަދުވްަސތަކެއް ވާނަމައެވެ. އިަދ ިއމްޕޯޓް 

ކުރުމަށް ބޭރު ފިައާސިއންކިުރ ޚަރަދު އެކްްސޕޯޓުން ނުވަތަ ބޭރުފިައާސއަށް ިވއްކޭ ިޚދުމަތުގެ އަގު 

ބޭރުފިައާސގެ  ިމންވަރުހިުރ  ިހފެހެއްޓޭނެ  އެއިްމނެއްގިައ  ރޭޓް  އެކްްސޗޭންޖް  ދުވްަސވަރު  ނިުލިބދާ 

ފަށިައިފނަމަ  ިއތުރުވާން  ިއންވްެސޓްމެންޓްތައް  ިހާސބަކަށް  ިމފަދަ  ދަށްވެގެންދާނީެތއެވެ.  ިރޒާވް 
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ިއޤިްޡާޞދު ހޫނުވާން ފަށާނެއެވެ. ީވމިާއޤިްޡާޞދު ފުޅާކުރެވީޭނ އުފެއްދުންތިެރކަން ިއތުރުކުރެވޭ ިއރު 

އަގުތައް )ިއންފްލަޭޝން( މައްޗަށިްދޔަނީުދ ިހފެހެއްޓޭނެ ިމންވަރަކަށެވެ.  

ިއންފްލަޭޝން މިަތވުމާ ގިުޅގެން ތަކެއްޗިާއ ިޚދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުވުމުން މާުސރަ ިއތުރުކުރުމަށް 

މާުސރަތައް  ިއތުރުނުކޮށް  އުފެއްދުންތިެރކަން  އިަދ  ފަށާނެއެވެ.  ކުރަން  ިޑމާންޑް  މަަސއްކަތްތިެރން 

ިއޤިްތާޞދު  ދާނަމަ  ބޮޑުކުރަމުން  މާުސރަތައް  ިއތުރަށް  ބޮޑުވެ  އަގުތައް  ިއތުރަށް  ބޮޑުކޮށިްފނަމަ 

ިޚދުމަތުގެ  މުދަލާ  މާުސރަތަކާ  ިރެސަޝނަކަށެވެ.  ވަޅުގަނޑަކަށެވެ.  ދިަތ  އަރިައގަންނަށް  ވެއްޓީޭނ 

އަގުބޮޑުވުމުގެ ަސބަބުން އުފެއްދުންތައް މަދުވެ ިގނަބަޔެއްގެ ވީަޒފާ ގެއިްލގެންދާނެއެވެ. އިަދ ަސރުކާރުގެ 

މާުސރައިާއ ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށް އާމްދީަނ ހޯދުމުގެގޮތުން ޓެކްްސއަށް ނެގޭ ފިައާސ ިއތުރުކުރުމާ، 

ޕްރިައވެޓް ެސކްޓަރުގިައ ިއންވްެސޓްކުރަން ހިުރ ފިައާސ ަސރުކާރުގެ ޑިެފިސޓް ފިައނޭންްސކުރުމަށް 

ަސބަބުން  މަދުވަގެނިްދއުމުގެ  ފިައާސ  ބީާކކުރެވޭ  ރައްކައުކުރުމަށް  ފަހަށް  ހިަނވެގެނިްދޔުމުންނިާއ 

ބަދަލުގިައ  ކިުރއެރުމުގެ  ިއޤިްތާޞދު  ދައްވެ  ިއޤިްތާޞީދ ޙާލަތު  ިއތުރަށް  މަދުވެ  އުފެއްދުންތިެރކަން 

ދީާނ ދަށަށެވެ.

ނޭދެވޭ  އޭގެ  މައްޗަށްދާނަމަ  އަގުތައް  ިޚދްމަތުގެ  މުދަލާ  ިއންޕޯޓްކުރެވޭ  ބޭރުން  ީމގިެއތުރުން 

ިދމާވެއްޖެނަމަ  ިމފަދަޙާލަތެއް  ގޮތުގައެވެ.  ިއންފްލަޭޝންގެ  ކުރީާނ  ބާޒާރަށް  ިވޔަފީާރގެ  އަަސރު 

ަސރުކާރުގެ ިސޔަާސތަކަށް ވާންޖެހީޭނ ބަޖެޓްގެ ޙަރަދުތައް މަދުކުރުމެވެ. 

ީވމާ ަސރުކާރެއްގެ ިއޤިްތާޞީދ ިސޔަާސތު ިހންގުމުގިައ ިމދެންނިެވ ބެލެންްސ ގެނައުމުގެ ރޫޙުގިައ 

ދެމެހެއްޓިެނިވ ކިުރއެރުމަކަށް އެ ިސޔަާސތު ބައްޓަންކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތިެރކަމުގެ 

ިންސބަތަށާ ބޭރުން ިއންޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލާ ިޚދުމަތުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ިދރާާސކޮށް ހަދާ 

ިއޤިްތާޞީދ މިާހރުންގެ ލަފާގެ އަޑުއަހިައގެންނެވެ.

ޤައުމެއް ކިުރއަރަމުންދިާއރު ިއޤިްތާޞދެއް ބެލެންްސކުރުމުގިައ ވީަޒފާގެ ބާޒާރާ ިއންފްލަޭޝން 

ދެމެހެއްޓިެނިވ ިމންގަނޑެއްގިައ ިހފެހެއްޓުމުގެގޮތުން އިެއރަކު އަޅަން ފެންނަ މިުހންމު ިފޔަވަޅުތަކީަކ 
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މެކްރޯ ިއކޮނޮިމކްްސގެ ިބންގަލެވެ. ިބންގާ ވާންޖެހީޭނ ފީަޤރުންގެ ދެރަ ިނކަމިެތ ޙާލަތު ރަގަޅުކުރުމުގެ 

މައްޗަށް އެޅިޭބންގަލަކަށެވެ. 

ލެވެލް  އެފެންގަނޑުގެ  އަރިައިފނަމަ  ފެންގަނޑު  މައްޗަށް  ވަރަށްވުރެން  ބޭނުންވާ  އިަދ 

ކުޑަކޮށް  ިއްސކޫރު  ދެ  ފެންވަންނަ  ކުރީާނއެވެ.  ިއިދކޮޅަށް  ކިުރކަންތައް  ކިުރން  ދަށްކުރުމަށްޓަކިައ 

ބަންދުކޮށް ފެންނުކުންނަ ިއްސކޫރު ކުޑަކޮށް ހުޅުވާލީާނއެވެ. ިމކަން ިއޤިްތާސީދ ގޮތުން ކުރާނެގޮތް 

ިމފޮތިްކޔުއްވާފަރާތްތަކަށް ދޫކޮއްލަމެވެ.

ިމީއ ިއޤިްތާސދުކަމަށްވާނަމަ ިމ 4 ިއްސކުރު ބަންދުކޮށް ހުޅުވާލުމުގެ ތަޅުދަނިޑ ވީާނ ަސރުކާރުގެ 

އަތްމީަތގައެވެ. ިއގިްތާސދެއްގިައ ިހގާ ހަރަކާތްތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބާރު ިލިބގެންވީަނަސރުކާރަށެވެ. 

ަސރުކާރުންކުރާ ޙަރަދުތަކުގެ ބޮޑު ކުޑިަމނުގެ މައްޗަށެވެ. ޕްރަވެޓެްސކްޓަރުތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ދީޫދ 

ިފއްތުމުގެބާރު ިލިބފިައވީަނވްެސ ޤާނީޫނ ހުދޫދުގެ ތެރޭގިައ ަސރުކާރަށެވެ. ަސރުކާރުގެ ިސޔަާސތީަކ 

ބަންދުކުރަން  ހުޅުވާ  ބަލާލުމެއްނިެތ  ިއްސކުރު  ހަތަރު  ިމ  ބާރެކެވެ.  ނުފޫޒުގަދަ  ިއޤިްޡާޞދުގިައ 

ފަށިައިފނަމަ  ޤައުމުގެ މިުޅ ިއޤިްޡާޞދު ހަލާކުގެތެރެއަށް ގްޮސ އުފެއްދުން ތިެރކަން ބޮއުްސންލިައގެން 

ިހގިައދާނެއެވެ. ނަީތޖާއީަކ ޤައުމުގެ ރައިްޔތުންގެ ިދިރއުޅުމުގެ ފެންވަރުދާނީްވ ހަލިުވދުވީެލގިައ ކިުރޔައް 

ިދއުމަށް ހުރްަސއިެޅގެނިްދއުމެވެ. ިއޤިްތާޞީދ ިސޔަާސތުގެ ިއތުބާރުގެއިްލގެން ިދޔުމެވެ.
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ކަރަޕަްޝްނ
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ކަރަޕަްޝން އީަކ ހިެދފިައހިުރ ޤާނޫނުތަކިާއ ޤަވިާއދު ތަކިާއ އިަދ އެއްބްަސވެފިައވާ 

އެއްބްަސވުންތަކިާއ ިޚލާފަށް ިރްޝވަތީުދ އިަދ އެހިެނހެން ބާރުތަކުގެ ބޭނުން 

ނުހަމަގޮތުގިައ ބޭނުން ކޮށްގެން އިަމއްލަފިައދާއެއްހޯދުމެވެ.

ަޞފްޙާ 10 ގިައވާ ޗާޓްގަަސރުކާރިާއ ޕްރިައވެޓެްސކްޓަރުގިައ ކަރަޕަްޝން]8[ ދައްކީާދފިައވީަނ 

ފެނަތީާގއަށް ފެން އެޅޭ ހިޮޅތަކާ ފެން ިނކުންނަން ހިުރ ހިޮޅތަކުގިައ ވާ ީލކުގެ ގޮތުގައެވެ. ިމާސކެޓް 

ގިައ ފެންދައުރުކުރާ އެއްވްެސ ހިޮޅއެއްގިައ ީލކެއްވާނަމަ ތާނީގއަށް ފެން އެޅެންވިާމންވަރަކަށް ފެނެއް 

ނޭޅޭނެއެވެ. ިމީލކުގެ ަސބަބުން ފެއްގަނޑު މަޑުމަޑުންދީާނ މަދުވަމުންނެވެ. ިމގޮތުން ިއޤިްޡާޞދެއްގިައ 

ިމފިައާސ  ފިައާސއެވެ.  ިނކުންނަ  ކަޅިުވޔަފީާރގެތެރެއަށް  އެބުރޭފިައާސގެތެރިެއން  ިމީއ  ކަރަޕަްޝން 

ނުކުންނަ ިދމާލެއް އިަދ ޚަރަދުވެގެން ދާގޮތެއް ިއޤިްތާޞީދ މިާހރުންނަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. ަސބަބީަކ 

މުއާމާލަތްތައް  ިހންގޭ  ބެލެހެއިްޓގެން  ރެކޯޑްތައް  ހާމަގޮތެއްގިައ  ގޮތަކަށް  ކުރެވޭފަދަ  އިޮޑޓް  ިމީއީކ 

ނޫންކަމެވެ. އިޮޑޓަރޖެނެރަލްގެ ިޒންމާއީަކ ިމފަދަ ިއޤިްތާޞދަށްގެއްލުންހިުރ ކަންތައްތައް ހޯދާ ބަލާ 

ހާމަކުރުމެވެ. އިަދ ިމފަދަ ޢަމަކުތައް ތަކުރާރުނުވާނޭގޮތްތައް އާންމުރައިްޔތުންނަށް އަންގިާދނުމެވެ.

ަސރުކާރެއްގެ  ކަރަޕަްޝންއެވެ.  އެއްބައްޔީަކ  ނުރައްކާތިެރ  އެންމެ  ޖެހޭނެ  ިޢޤިްޡާޞދަކަށް 

އެޤައުމެއްގިައ  އެއިްމންގަޑީަކ  ފާހަގަކުރެވޭނެ  އެންމެބޮޑަށް  ހަރުދަނާކަން  ިސޔަާސތުގެ  ިއޤިްޡާޞީދ 

ކޮރަޕަްޝން  ޤައުމުތަކުގިައ  )ދިުނޔޭގެ  ިމންވަރެވެ.  ހިުރ  ިންސބަތުން  ދިުނޔޭގެ  ކަރަޕަްޝން 

ޓްރާންްސޕޭރެނީްސ  ޖަމާޢަތެއްކަމުގިައވާ  ކުރައްވާ  މަަސއްކަތް  ދެނެގަތުމަށް  ިމންވަރު  ނެތް  ހިުރ 

ގޮތުން  ކޮރަޕަްޝނުގެ  އީޮތ  ިދވިެހރާއްޖެ  ިރޕޯޓުގިައ  2007ވަނަ ނެރެފިައވާ  ިއންޓަރނޭަޝނަލިްއން 

190 ޤައުމުގެ 84ވަނަިއގައެވެ. އިަދ 2008ގިައ 179 ޤައުމުގެ ތެރިެއން 115ވަނަިއގައެވެ.( 

ކަރަޕަްޝން ިގނަވެ މެނޭޖްމެންޓް ދިޯދޔާވެ ވްޭސޓް ިގނަވެއްޖެނަމަ ]8[ ކޮންމެވްެސ ިދމާލަކުން 

ކަމުގިައ  ގެއްލީެނ  ނިުލިބ  ބަޔަކަށް  ކޮންމެވްެސ  ވީަޒފާތަކެއް  ިލބެންޖެހޭ  ބަޔަކަށް  ކޮންމެވްެސ 

ފިައާސތަކެއް  ނުވާ  ހައްޤު  ިލބެން  ބަޔަކަށް  ވިަކ  ގޮތުގިައ  ނަހަމަ  ިއތުރުން  ީމގެ  ބެލިެވދާނެއެވެ. 

ިލިބގެން ދީަނކަމުގިައ ބެލިެވދާނެއެވެ.   
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ކަރަޕަްޝން ގަެސބަބުން ޢާންމުރައިްރތުންނަށް ިލބޭ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމީަކ  އެންމެންގެ ފިައދާއަށް 

ަސރުކާރުން ިހންގާޕްރޮޖެކްޓް ތަކުން ިލބެންވާ ފިުރހަމަ ފިައދާ ިލބެންވާ ހެޔޮ އަގުގިައ ިލބެންވާކިޮލީޓގިައ 

ފިުރހަމައަށް ފޯރުކޮށިްދނުމަށް ހުރްަސ އަޅާކަމެވެ. ޕަބިްލކްކުންފިުނތަކާ ޕްރިައވެޓްކުންފިުނތަކަށްވްެސ 

އުފެއްދުންތަކަށް  ކުންފީުނގެ  ނަށާ  ިޙއާްޞދަރުން  އެކުންފިުނތަކުގެ  ބިަލޖިެހއްޖެނަމަ  ިމކަރަޕަްޝންގެ 

ވްެސ ިހާސބުކުރަންދިަތ ިމންވަރަކަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭއަަސރުކުރާނެއެވެ. އިަދ ކުންފިުނތައް ފުޅާކޮށް 

ފިައދާ  ޙައްޤު  ިލބެންވާ  ެޝއަރހޯލްޑަރުންނަށް  ހިަނކުރެވީެނއެވެ.  އޮތްމަގު  ިއތުރުވީަޒފާތަށިްދނުމަށް 

ިއތުރަށް  ނަހަމަގޮތުގިައ  ވިަކބަޔަކަށް  ކުންފީުނގެ  ބައެއް،  ފިައދާގެތެރިެއން  ކުންފީުނގެ  ނިުލިބ 

އިެޅގެންދީަނއެވެ. 

ިލބުމަށާ  އީެހތައް  ފިައާސގެ  ިލބެންބޭނުންވާ  ފީަޤރުޤައުމުތަކަށް  ީމގިެއތުރަށް 

ބޭރުގިެއންވްެސޓަރުންނަށް އެޤިައމުތަކުގިައ ިއންވްެސޓްކުރުމަށް ހުރްަސއަޅާއެއްކަމީަކ ކަރަޕަްޝންކަމުގިައ 

ވީަނ ފާހަގަކުރިެވފައެވެ.

ވާހަކަ  އަަސރުތަކުގެ  ނޭދެވޭ  ނުކުންނަ  ކަރަޕަްޝންގަެސބަބުން  ބާވަތްތަކާ  ކަރަޕަްޝންގެ 

ބަޔާންކުރަން ިމފޮތުގިައ ޖާގައެއްނެތެވެ. ނަމަވްެސ ކަރަޕަްޝން އަށަގެންފިައވާ ޤައުމުތަކުގިައ ވިެރކަން 

'މިާފޔާ'  ިވޔަފީާރގިައ ޙަރަކާތްތިެރވާ  ނީޫނ ކަޅު  ވިެރން  މުޚްތާރު  އިައްސފިައވީަނ ޚުދް  ިހންގަމުން 

ތަކުންކަމުގިައ ފާހަގަކޮއްލަންޖެހެއެވެ.  

ކުރާނޭދެވޭ  ިއޤިްޡާޞދައް  ަސބަބުން  ިހނގާޙަރަކާތްތަކުގެ  ތަނެއްގިައ  ކަރަޕަްޝނިްގނަ 

ކަރަޕަްޝން  ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ  ނަމަވްެސ  ދިަތކަމަކަށްވާނެއެވެ.  ިހާސބުކުރުމީަކ  އަަސރުތައް 

ިލްސޓްގެ  ދެންނިެވ  ކިުރން  ިފޔަވާ  ިސންގަޕޫރު  ާސރވޭތަކުންދައްކައެވެ.  ކަމަށް  މަދުކުރިެވދާނެ 

ފުރަތަމަ 21 ޤައުމީަކ ިޑމޮކްރީަސ އެއް ޤިާއމުކުރިެވފިައވާޤައުމުތަކެވެ. ިމިލްސޓްގެ 4 ވަނިއގިައވާ 

ިމަސރވޭން  ކޮއްފިައނިުވނަމަވްެސ  ިޢއުލާނު  ިޑމޮކްރީެސއެއް  ފާހަގަކުރިެވފިައވިާއރު  ިސންގަޕޫރު 
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ދައްކިައދީެނ އެޤައުމުގެ ިއޤިްޡާޞީދ ިސޔަާސތު ވީަނ ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ ގެންގުޅެންޖެހިޭމންގަޑުތަކަށް 

ފެތޭގޮތަށްކަމުގައެވެ. ީވމާކަރަޕަްޝން ނައްތާލުމުގެ ރޫޙް ގެންގުޅުމީަކ ިއޤިްޡާޞީދ ިސޔަާސތުރޭވެމުގިައ 

ިއްސކަންދޭންޖެހޭ މިުހންމު އެއްކަމެވެ.

ިއތުބާރީަކ  ިއތުބާރެވެ.  ތެދުވިެރކަމެވެ.  ފަރާތީަކ  އަނެތް  ކަރަޕަްޝންގެ  ިއޤިްތާސދެއްގިައ 

ިހތާމިައން  މިަތވިެރ ުސލޫކެވެ. އިަދ ފީަޤރުކަމުގެ  އެންމެ  ދޭހަކޮށްދޭ  ހަރުދަނާކަން  ިއޤިްތާޞދެއްގެ 

ިވޔަފިާރއެއްގެ  ވީަޞލަތެކެވެ.  ދައްކިައދޭނެ  މަގު  މާކެޓަށް  ިވޔަފީާރގެ  ކޮށިްދނުމަށް  ަސލާމަތް 

ިއތުބާރުގެއިްލއްޖެނަމަ އިެވޔަފީާރގެ ިއތުބާރު އަލުންހޯދުމީަކ ކުރިެވދާނެ ކަމެއްތޯ ުސވާލުކުރެވެއެވެ.
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އުކުުރްނ ފަހަްށ ރައްކަ
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ފެންތީާގގެ ީލކުގެ ވާހަކަ ިލޔެވެމުންދިާއރު ފާހަގަކުރެވޭ އަނެތް ީލކީަކ ފަހަށްރައަކައުކުރެވޭފިައާސ 

ފިައދާއެއްނިުލބޭގޮތެއްގިައ ފޮރުވުމެވެ. ިމާސލަކަށް ިލބޭ މާުސރިައން ހަރަދުކޮށް ބީާކވެފިައވާ ފިައާސ]5[ 

)ޭސިވންގްްސ( ގޮދިަޑދަށުގިައ ބަހައްޓާނަމަ ކޮންމެވްެސ ިދމާލަކުން ކޮންމެވްެސ ބަޔަކަށް ިލބެންޖެހޭ 

ވީަޒފާތަކެއް ގެއްލީެނ ކަމުގިައ ބެލިެވދާނެއެވެ. 

ނަމަވްެސ ބޭނުންނުކޮށްހުންނަ އާމްދީަނ )ފަހަށްރައްކައުކުރާ ފިައާސ]5[( ބޭންކެއްގިައ  ބަހައްޓާނަމަ 

]6[ ިތމާއަށް މިުޅިއޤިްޡާޞދުގިައ ބިައވިެރވެވީުނއެވެ. ބޭންކް ތަކުގެ ލޯނުތަކުގެ ިސފިައގައެވެ. މާރކެޓްގެ 

ިވޔާފީާރގެ ތެރިެއން ބޭރަށް ނުކުންނަ ފިައާސ އަބުރާ ިއންވްެސޓްކުރެވޭނަމަ، ބޭންކްއެކައުންޓެއްގިައ 

ބެހެއްޓުން، ނުވަތަ ިޙއާްޞގެބާޒާރުން ިޙއާްޞގަތުން ނުވަތަ ފަހުން އަގުބޮޑުކޮށިްވއްކޭނެ ހަރުމުދަކަށް 

ވީަޒފާތަކެއް  ކޮންމެވްެސ  ވައްދިައިފނަމަ   އަބުރާ  ިއޤިްތާސދަށް  އެފިައާސ  ބަދަލުކުރުންފަދަގޮތަކަށް 

ިމންގަޑު  ިއޤިްތާސީދ އުފެއްދުންތިެރ ކަމުގެ  މާުސރިަލިބގެން  ބަޔަކަށް  އެތައް  ިލބޭ  އުފެއިްދ ވީަޒފާ 

ހޯދީާނ  ޕްރިައވެޓެްސކްޓަރުން  ބޭނުންވާފިައާސ  ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކަށް  ީވމާ  ދާނެއެވެ.  ކިުރޔަށް 

ިސފިައގައެވެ.  ލޯނުތަކެއްގެ  ދެވޭ  ފަހަށްރައްކައުކުރާފިައާސިއން  ިމގޮތަށްބެއެއްޓޭ  ބޭންކްތަކުގިައ 

ބީާލްސދަށުގިައ ފޮރުވިައގެން ިލބޭގެއްލުންތަކަށްވުރެ ބޭންކެއް ނުވަތަ އެހެންވްެސ ގޮތަކުން އެފިައާސ 

ިއތުރުފިައދާއަކިާއއެކު އަނބުރިާލބޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ފަހަށްރައްކައުކުރުން އާދައަކަށް ހެދުމީަކ ިތމާއަށާ 

ިތމާގެޤައުމަށް ފިައދާކުރާނެ ކަމެއްކަމުގިައ ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ.

ިމފަދިައން ބޭންކެއްގިައ އިެކ މުއްދަތަށް އިެކ ިއންޓަރްެސޓް ރޭޓުގިައ ިޑޕިޮސޓް ކުރުމިާއ ނުކުރުން 

ިބނާވެގެންވީަނ ިޚދުމަތުގެއަގު ނުވަތަ ިއންޓްރްެސޓްރޭޓް ނުވަތަ ަސރިވްސޗާރޖްގެ ރޭޓްހިުރ އްުސިމނާ 

ިތިރިމނުގެމައްޗަށެވެ. ބޭންކްތަކަށް ިޑޕިޮޒޓިްއތުރުވީާނ ިޑޕިޮޒޓްކުރެވޭފިައާސއަށް ީލބިޭއންޓްރްެސޓްރޭޓް 

މިަތީވިމންވަރަކަށެވެ. އިަދ ލޯނުގެ ިއންޓްރްެސޓްރޭޓް ދަށީްވވަރަކަށް ިއންވްެސޓްކުރުން ިގނަވާނެއެވެ. 

ބޭނަކެއްގިައ  ވެއިްޓގެންދިާންސބަތް  އަގު  ފިައާސގެ  ިއތުރުވިާހނދެއްގިައ  ިއންފްލަޭޝން  އިަދ 

އީަކ  ީވމިާއންޓްރްެސޓްރޭޓް  ކުޑަވެގެއްންދާނެއެވެ.  ފިައދިާއން  ިލބިޭއންޓްރްެސޓްގެ  ިޑޕިޮޒޓްކުރުމުން 

ިއޤިްޡާޞދެއްގެ ކިުރއެރުމާ ވަރަށްބޮޑަށް ގިުޅފިައވާއެއްޗެކެވެ.
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ޕްރަިއވެޓް ިއްނވްެސޓްމެްނޓް
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 ]C[ ިމިނވަންދޮރު  ކުރުމުގެ  ިއންވްެސޓް  ިއތުރުވެ  ފަހަށްރައްކައުކުރެވޭފިައާސ 

ހުޅިުވފިައވިާސޔަާސތެއް އޮންނަނަމަ  ިގނަބަޔަކަށް އުފެއްދުން ތިެރކަމުގިައ ބިައވިެރވުމުގެ ފުރަުޞތު 

ހުޅިުވގެންދާނެއެވެ.  ދޮރުތައް  ވީަޒފާގެ  ތަކަކުން  ިގނަދިާއރާ  އެއްދިާއރާއަށްވުރެ  ފުޅާވެގެންދާނެއެވެ. 

ތަކިެތ ިވއްކާ  ިމންވަރަކުން  ިއތުރުވާ  ތަނަވްަސކަން  އަތުގިައ ތަކިެތ ގަތުމުގެ  ީމހުންގެ  ިމާސލަކަށް 

ިފހާރަތަކާ ދެވިޭޚދްމަތްތައް ިގނަވެ އެތާގިައ މަަސއްކަތް ކުރާނޭ ީމހުންނަށް ވީަޒފާގެ  ފެކްޓީަރ ތަކާ 

ނަމަވްެސ  ދާންފަށާނެއެވެ.(  މައްޗަށް  ގިެމްސރާބު  ަސިއކަލް  )ިއކޮނޮިމކް  ދެއެވެ.  ހުޅިުވގެން  ދޮރު 

ިމވީަޒފާތައް ބަރާޯސވެގެން ިމދީަނ އާންމުންގެ އަތުގިައ އޮތް ގަތުމުގެ ބާރުގެ މައްޗަށެވެ. ިލބެންހިުރ 

ިއތުރުވުމުގަެސބަބުން  އެކީަށގެންވާވަރަށްވުރެ  އެނބުރޭފިައާސ  ޖުމުލައަގަށްވުރެ  މުދަލިާޚދުމަތުގެ 

)ކޮނަްސމްޕަްޝން( ގަތުމުގެބާރު ދަށަށްދާ ވަގުތެއްގިައ ނުވަތަ މުދަލާ ިޙދުމަތުގެއަގު ބޮޑުވެގެންދާންފެށުމުން 

ވީަޒފާތަކުގިައ އުޅޭ މުއައްޒަފުންގެ ވީަޒފާތައް މަދުވެ ބައެއް ީމހުންނަށް މާުސރަނުދިެވ ވީަޒފާތަކުން 

ީމހުން މަހްރޫމް ކުރުވަފާނެއެވެ. )ިމާސލަކަށް ކޮންްސޓްރަކަްޝންފަދަ ިއންޑްަސޓީްރ ތަކާ ިޚދުމަތުގެ 

ފެންނަންފަށިައިފއްޔާ  ފިައދާނުވާނޭކަމަށް  ތަކުން  ިއންވްެސޓްމެންޓް  ިމފަދަ  އުޅީޭމހުން  ވީަޒފާގިައ 

ިމދިާއރާގެ ވީަޒފާތަކަށް ީހނަރުކަށް އަންނަންފަށާނެއެވެ.( ިމހިުރހާކަމެއްގިުޅފިައިމވީަނ އެބުރޭފިައާސގެ 

އަގުގެމައްޗަށެވެ. ިމއަދު 1 ރިުފޔާއަށިްލބޭ އެއްޗެއް މާދަމާ 2 ރިުފޔާއަށް ިލބޭނަމަ ފިައާސގެ އަގު 

1 ރިުފޔާ ގެ ިމން ވަރުން ދަށައިްދޔީައއެވެ. )ިއނފްލަޭޝން 50% މައްޗަށްޖެހީުނއެވެ.( ިމގޮތުން 

ިއންފްލަޭޝންމައްޗަށް ދާވަރަކަށް ގަތުމުގެބާރު ނުވަތަ ފިައާސގެއަގު ދީާނދަށަށެވެ. އިަދ ބޭންކްތަކުން 

ލޯނިުދނުމުގިައ  ފްަސޖެހެންފަށާނެއެވެ. )ިއކޮނޮިމކަްސިއކަލް ގިެމްސރާބު ިތިރޔަށް ދާންފަށާނެއެވެ.( 

ޕްރިައވެޓިްއންވްެސޓަރުންނަށް ިއތުބާރުކުރެވޭ މީާލ އިަދ މިަނޓީަރ ިސޔަާސތެއްގެދަށުން ދެމެހެއްޓިެނިވ 

ިމންގަނޑެއްގިައ ބާޒާރުގެއަގުތަށް މައްޗަށިްދޔަނީުދ ިހފެހެއިްޓ ވީަޒފިާއތުރުކުރުމުގެ ރޫޙް އުފިައދިައގެން 

ކިުރމިަތލާނީެމހުން  ކުރުމަށް  ިއންވްެސޓް  ިއތުރުކުރުމަށްޓަކިައ  އުފެއްދުންތިެރކަން  ގެންމެނީުވ 

މަދުވާނެއެވެ. އިަދއެކަމަށްބޭނުންވާ ކިެޕޓަލްހޯދުމަށް ފޭަސހައެއްނުވާނެއެވެ.
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އެކަން  ކުރާބަޔަކު  ިއންވްެސޓްމަންޓެއް  ކުރެވުނުނަމަވްެސ  ކޮންޓްރޯލް  ިއންފްލަޭޝން 

ިލބޭނޭކަމަށް  މުއްދަތެއްގިައ  އެކީަށގެންވާ  ފިައދާއެއް  އެކީަށގެންވާ  އިެއންވްެސޓްމެންޓަކުން  ކުރީާނ 

އަތުގިައ  ިއންޓްރްެސޓްރޭޓެވެ.  ިމންގަނޑަކަށްވީާނ  މިުހންމު  ިމއަންދާޒާގެ  ކޮއްގެންނެވެ.  އަންދާޒާ 

ފަހަށްރަށްކާކޮށްފިައވާ ފިައާސގެ ތެރިެއންބައެއް އެހެންކަމަކަށް ިއންވްެސޓް ކުރާނަމަ ބަލީާނ ިމފިައާސ 

ހޯދުމަށް  ބޮޑުފިައދާއެއް  ފިައދާއަށްވުރެ  ިއންޓްރްެސޓްގެ  ިލބޭ  ިޑޕިޮސޓްކުރުމުން   ]6[ ބޭންކުގިައ 

ދައްކިާއރު  އަބުރާ  ލޯނު  ލޯނެއްނަގާނަމަ  ިއންވްެސޓްކުރެވޭތޯއެވެ.]7[  ކުޑަގޮތެއްގިައ  ިރްސކް 

އެލޯނުގެ ިއންޓްރްެސޓް އިާއ އެކު ފިައދާވާވަރަށް އާމްދީަނ ިލބޭނޭ ކަމަށް އަންދާޒާކޮއްގެންނެވެ. މީަތ 

ދައްވާނަމަ  ދީާނ މަދުވަމުންނެވެ. ިމރޭޓްތައް  ިއންވްެސޓްމެންޓްތައް  ިއންޓްރްެސޓެއްގިައ ލޯނުދޭނަމަ 

ިއންްސޓްމެންޓްތައްވީާނ ިގނައެވެ. ބޭންކްތަކުގެ ިއންޓްރްެސޓްރޭޓް އަށް އެންމެބޮޑުނުފޫޒެއް ފޯރުކުރީާނ 

އެޤައުމެއްގެ ެސންޓްރަލް ބޭންކް ނުވަތަ މިަނޓީަރއޮތިޯރީޓިއންނެވެ.
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މިަނޓީަރ އޮތޯިރީޓ
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ލޯނުގެ  ދޫކުރާ  ބޭންކުތަކަށް  އެހެން  ބޭންކުން  ެސނަޓަރަލް  ނުވަތަ  މިަނޓީަރއޮތިޯރީޓ]10[ 

ހަމަޖައާްސ  ިއންޓްރްެސޓް  ދޭލޯނުގެ  ިވޔަފިާރބޭންކްތަކުން  ބަރާޯސކޮށް  އެއަށް  ރޭޓީަކ  ިއނަޓްރްެސޓް 

ފޯރުވޭނެ  ނުފޫޒު  ކަނޑައަޅުމުގިައ  ިއންޓްރްެސޓްރޭޓު  އީަކ  މުއައަްސާސ  ިމ  ރޭޓްކަމަށްވީަތ 

މިަނޓީަރ  އުފައްދާފިައވާ  ގޮތުގިައ  މުއައަްސާސއެއްގެ  މްުސޡިަޤއްލު  ިމިނވަން  މުއައަްސާސއެކެވެ. 

ލޯނުފިައާސ  ިއންވްެސޓްމެންޓަށްދޫކުރާ  ބޭންކްތަކުން  ިއނިްލިބދޭބާރުތަކުގެދަށުން  ޤާނޫ   އޮތިޯރީޓގެ 

ީސދާކޮށް  އިަދ ނީުސދާކޮށް  ިގނަކޮށް މަދު ކުރެވޭނެއެވެ. ިމގޮތުން ިއޤިްޡާޞދެއްގިައ އެނބުރޭފިައާސ 

އަގުވެއްޓިޭހާސބަށް  ިދވިެހފިައާސގެ  ބޮޑުވަމުންގްޮސ  ޑިެފިސޓް  ަސރުކާރުގެ  ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެއެވެ. 

ިދޔުމާ ބޭރުފިައާސގެ ބްލެކްމާރކެޓެއް އުފެދޭނެކަމުގެ ިބރުކިުރމިަތވަމުންދާ ިހނދެއްގިައ ބިައނަލްއޤްވީާމ 

ގޮތުން ިދވިެހފިައާސގެ އަގިުހފެހެއްޓުމަށް ިދވިެހފިައާސ ބޭރުގެފިައާސގެ ިންސބަތުން ދަށްކުރުމުގެ ބާރު 

)ިޑވިެލޔުކުރުން( އެއޮޓިޯރީޓއަށިްލިބގެންވެއެވެ. ބޭންކްތަކުން އެމް.އެމް.އޭ ގިައ ބަހައްޓަންޖެހޭ ިރޒާވް 

ބޭންކުތައް  ީމގިެއތުރަށް  ހިަތޔާރެކެވެ.  މިަނޓީަރ  ިމގޮތަށްބޭނުންކުރެވޭނެ  އީަކވްެސ  ިރކުއަރމެންޓް 

ިހންގުމާ މިަނޓީަރިސޔަާސތު ރޭވުމުގިައ ަސރުކާރަށް ިއރާުޝދީުދ ހަމަޖެހޭ ބެލެންްސކުރެވޭ ިއޤިްޡާޞދެއް 

ކުޑަކުރުވުމަށް  ދަރިަނ  ަސރުކާރުގެ  އިަދ  ޤާނީޫނބާރެކެވެ.  ިލިބފިައވާ  އެޓިޯރީޓއަށް  ޕްރޮމޯޓްކުރުމީަކ 

ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން ަސރުކާރަށް ދޫކުރާލޯނުގެ ިއންޓްރްެސޓްރޭޓް މިަތކުރުމާ ޓްރެޒީަރ އެކައުންޓް ނުވަތަ 

ވޭޒްއެންޑީްމންްސ އެކައުންޓް ޑިެބޓްކުރުމުގެ މަގު ހިަނކުރުންފަދަ ބާރު އެއޮތިޯރީޓއަށް ޤާނީޫނގޮތުން 

ިގނަވެގެން،  އެންމެ  ދިާއރާތަކަށް  އިެކ  ބޭނަކްތަކުންދޭލޯނުދެވޭނެ  ިއތުރަށް  ީމގެ  ިލިބފައެވެ.  ވީަނ 

ވީަނ  އޮތިޯރިޓއަށް  އެ  ބާރުވްެސ  ކަނޑައެޅުމުގެ  ިއނަްސއްތަތައް  ދެވޭނެ  ލޯނު  ިޑޕިޮޒޓުން  ޖުމްލަ 

ިލިބފައެވެ)ކްރިެޑޓް ޓު ިޑޕިޮޒޓް ރިޭޝއޯ( ިމހިުރހާ ކަމެއްގެ ިއތުރަށް ބޭންކްތައް ފިުރހަމައަށް ރިެގއުލޭޓް 

ކުރުމީަކ މިަނޓީަރ އޮތިޯރީޓން ިއޤިްތާޞދެއް ހަރުދަނާކުރުމަށް އިަދ އެތެރެ ފެންނަ )ޓްރާންްސޕޭރަންޓް( 

ގޮތެއްގިައ ޤައުމުގެ ިފނޭނަްޝލް މާރކެޓް ިހންގުވާ ދެމެހެއްޓުމަށް އެކަމަށް ިއްސކަނީްދގެން ކުރަންޖެހޭނެ 

އަށް  )މިާލއްޔަތު(  ޕޮޓްފިޯލއޯ  ބޭންކުގެ  މިުޅ  ބަޔަކަށް  ވިަކ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކަށް  ވިަކ  ކަމެކެވެ. 

ޢަމަލުތަކުން  ގެއްލުންވާފަދަ  ިޑޕިޮސޓަރުންނަށް  ިދނުމިާއ  ލޯނު  ގޮތަކަށް  ނުދާނޭ  ފިޯރިވގެން  ނުފޫޒު 

ބޭންކުތައް ދުރުހިެލކޮށް ފިައާސއިާއ ބޭންކުތަކުތަކިާއ އެހިެނހެން ިފނޭންްޝ ކުންފިުނތަކުގެ ިއތުބާރު 

ޢާންމުރައިްޔތުންނިާއ  ފިައާސިޑޕިޮޒޓްކުރާ  އެޅުމިާއ  ވަގުތުން  ިފޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ިހފެހެއްޓުމަށް 
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ިޑޕިޮޒޓިާއ  )ބޭންކް  ފިައާސ  ފަހަށްރައްކައުކުރާ  ދުވަހުންދުވަހަށާ  ޖަމިުޢއްޔާތަކުން  ކުންފިުނތަކިާއ 

ިޙއާްޞފަދަ ފިައާސއަށްބަދަލުކުރެވޭ ެސޓިްފކެޓްތައް( ިޙމާޔަތްކޮށް ރަށްކައުތިެރކޮށް ބަލަހައްޓިާދނުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ ހިުރހާ ކަމީަކ މިަނޓީަރ އޮތިޯރީޓގެ ވަރަށް މިުހންމު މްަސއިޫލއްޔެތެކެވެ. މިަނޓީަރއޮތިޯރީޓ 

"ީބކަން"  ިސގްނަލްފޮނުވާ  އެކަންމުގެ  އެކަންދެނެގަނެ  ގޯހެއްވުމުގެކިުރން  ިއޤިްޡާޞދަށް  ވާންޖެހީޭނ 

އަކަށެވެ.  ހަރުދަނާގޮތެއްގިައ ދުވަހުންދުވަހަށް ިފނޭނަްޝލްމާރކެޓް ިހނގަމުންދާގޮތް ބަލާ އެމާރކެޓަށް 

ިގޔުލޭޓްކުރުމަށްކުރެވެން  އެކަން  ޖެހުމުގެކިުރން  ކްރިައިސްސ  ދެނެގަނެ  ކިުރޔަށް  ވެދާނެގޮތްތައް 

ހިުރހާކަމެއް ކުރުމީަކ މިަނޓީަރއޮތިޯރީޓގެ ވިާޖބެކެވެ. 

ރިެގޔުލޭޓްކުރުމުގެ ވާހަކަ ިލޔަމުންދިާއރު ފީްރމާރކެޓް ފީްރވީަނ ިކހާވަރަކަށްތޯ ކުރެވުޭސވާލީަކ 

އާޅުގަނޑުދެކޭގޮތުގިައ  ުސވާލެކެވެ.  ޖަވާބެއިްލިބފިައނުވާ  ޤަބޫލުކުރާ  ދިުނޔެ  އެއަށް  ިމހާތަނަށް 

ިމިނވަންވެވީޭނ  މާރކެޓަކަށްވްެސ  ިމިނވަން  ހުޅުވާލިެވފިައވާ  ނުވަތަ  ިމންގަނޑު  ިމިނވަންކަމުގެ 

އީަޤދިާއން   ޤަބޫލްކުރާ  މެޖިޯރީޓ  އާދަކާދަތަކިާއ  ޡަޢާރަޒްވާ  ިގނަފަހަރު  އެހަމަތަކާ  ޤްދްރީަތހަމަތަކިާއ 

ިމންގަޑެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ިމންގަނޑަށް އަންނަ ކޮންމެބަދަލީަކ  މާކިުރން ކާބަފިައން ކަނޑައޅާފިައވާ 

ފުންކޮށް  ވަރަށް  އެންމެން  ބަދަލެއްކަން  އެކަމުގެއަަސރުކުރާނެ  ީސދާ  ިމިނވަންކަމަށް  ިމދެންނިެވ 

ފެށިޭހާސބާ  ިތމާގިެމިނވަންކަން  އަޅުގަނޑުދެކެމެވެ.  ކަމެއްކަމުގިައ  ިވްސނަންޖެހޭނެ  އަބަދުވްެސ 

ިނމިޭހާސބު ވްެސކަނޑައެޅީެނ ިމމޭރުމުންކަމުގިައ ޤަބޫލުކުރެވީޭތއެވެ.



57ިއްޤތާިޞީދ ިސާޔަސަތްށ ައަވްސަކިޅެއްއ 



58ިއްޤތާިޞީދ ިސާޔަސަތްށ ައަވްސަކިޅެއްއ 

ިއޤްތާިޞެދއްގިައ ަސުރކާރާިއ ޕްރަިއވެޓެްސކްޓަރ ގެ ރޯލް



59ިއްޤތާިޞީދ ިސާޔަސަތްށ ައަވްސަކިޅެއްއ 

ރައިްޔތުން  ިޒންމާއީަކ  އެންމެބޮޑު  ަސރުކާރެއްގެ  ބަޔާންކުރިެވފިައވާފަދިައން  ކިުރންވްެސ 

ިއޖިްތމީާޢގޮތުން ަސލާމަތްކޮށީްދ ރައިްޔތުންނަށިްލބެންވާ ޒަރީޫރބޭނުންތަކިާއ ޙައްޤުތަށް އެންމެންނަށް 

ހަމަހަމައަށް ހޯދިާދނުމެވެ. އިަދ ޕްރިައވެޓް ެސކްޓަރުންކުރާ ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކަށް މަގުފިަހކޮށިްދނުމެވެ. 

މުގުރާނުލާ  ޤަވިާޢދުތައް  ޤާނޫނުތަކިާއ  ހިެދފިައވާ  ރޯލީަކ  ޕްރިައވެޓެްސކްޓަރުގެ  ިއޤިްޡާޞދެއްގިައ 

ީވހާވްެސބޮޑުފިައދާއެއް އުފެއްދުންތިެރކަމުން ހޯދުމެވެ.

ހަރުދަނާ  އަޅުގަނޑުދެކީެނ  ކަމުގިައ  މިުހންމުކަންތައްތަކެއް  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  ިމތަނުގިައ 

ެސކްޓަރުގެ  ޕްރިައވެޓް  ިސޔަާސތެއްގިައ  ިއޤިްޡާޞީދ  ފިައދާކުރާ  ރައިްޔތުންނަށް  ިނޒާމެއްގެމިަތން 

މަަސއްކަތް  ިމދެފަރާތުގެ  ނަމަވްެސ  މްަސހިުނވެގެންނުވާނެކަމެވެ.  ިހންގުން  ަސރުކާރުގެ  ިވޔަފިާރއާ 

ިއޤިްޡާޞީދ  މްަޝވަރާ  ދެފަރާތުގެ  އޮތުމިާއއެކު  ފެންނާނެގޮތެއްގިައ  ޓްރާންްސޕޭރެންޓްކޮށް  ީވހާވްެސ 

ރްެސޕެކްޓެއް  ހިުރހާ  ދެވޭ  ޙިާދމުންނަށް  ަސރުކާރުގެ  ގެންގުޅެންޖެހޭނެކަމެވެ.  ިސޔަާސތުރޭވުމުގިައ 

ަސރުކާރުގެ  ދެވެންވާނެކަމެވެ.  ވިެރންނަށް  ިވޔަފިާރ  ިއންވްެސޓރުންނިާއ  ޕްރިައވެޓެްސކްޓަރުގެ 

އިޯޑޓިްރޕޯޓް ާޝިއއު ކުރުވޭފަދިައން ކުންފިުނތަކުގެ އިޯޑޓް ިރޕޯޓްތައްވްެސ  ާޝިއއު ކުރުވެންވާނެކަމެވެ. 

މަޢުލޫމާތު  ފިުރހަމަ  ބޭނުންވާ  ރޭވުމަށް  މްުސޡަޤްބަލް  އީެމހުންގެ  އިަމއްލައްއަށް  ރައިްޔތުންނަށް 

ހޯދުމަށް  ިމޙައްޤު  ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ  ޙައްގެކެވެ.  ރައިްޔތުންގެ  ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ  ިލިބިދނުމީަކ 

ިޙމާޔަތްކުރުމަށް  ިޑމޮކްރީަސ  ިލިބދޭނެއެވެ.  ޤާނީޫނގޮތުން  ިޙމާޔަތް  މަަސއްކަތްކުރުމުގެ  ރައިްޔތުން 

ރޯލެއްކުޅެދޭ  އެންމެމިުހންމު  ިމކަމުގިައ  ކުރާފަރާތްތީަކ  މަަސއްކަތް  އަވިަދނިެތ  ީމިޑއާގިައ 

ޤާނީޫނިޙމާޔަތިްލިބފިައވާ ވިަކފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ ބަޔަކަށް ވާންމަޖްބޫރުވާނެއެވެ. 

ކުރިާއންވްެސޓްމެންޓްތަކުން  ީވހާބޮޑުފިައދާއެއް  މަަސއްކަތްކުރީާނ  ެސކްޓަރުގިައ  ޕްރިައވެޓް 

ހޯދުމަށެއެވެ. އިަދ ދޭންޖެހޭ ޓެކްްސތައަްސރުކާރަށް ބަރާބަރަށް ދައްކިައގެން ިވޔަފިާރކިުރއަރުވަންބޭނުންވާ 

ަސރުކާރަށް  އުފެއްދުމައް  މުއައަްސާސތައް  ިވޔަފިާރރިެގޔުލޭޓްކުރާނެ  ތަކާ  ިއންފްރްާސޓްރަކްޗަރ 

ކުރަންޖެހޭ  ކިުރއެރުވުމަށް  ިއޤިްޡާޞދު  މްަސއިޫލއްޔަތީަކ  އަނެތް  ަސރުކާރެއްގެ  އީެހވިެދނުމެވެ. 

ިޙއާްޞކުރެވޭނެ  ފިައދާ  ިއޤިްޡާޞދުގެ  ޤައުމުގެ  ހިުރހާރައިްޔތުންނަށް  ޤައުމުގެ  ކަންތައްކުރުމުގިައ 



60ިއްޤތާިޞީދ ިސާޔަސަތްށ ައަވްސަކިޅެއްއ 

ފިުރހަމައަށް  ޒަރީޫރބޭނުންތައް  ބޭނުންވާ  ރައިްޔތުންނަށް  ީމގެތެރޭގިައ  ިސޔަާސތުރާވިާހންގުމެވެ. 

ިލބޭނެ ގޮތްތައްރޭވުމާ، ޕްރިައވެޓެްސކްޓަރަށާ ަސރުކާރަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފަެޝނަލް ީމހުނިްބނާކުރުމާ، 

ިއންފްރްާސޓްރަކްޗަރ ތައް ިބނާކުރުމުގާ ިތމާވިެށ ިހމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތިެރކުރުމާ، ިލިބފިައވާވިަޞލަތްތައް 

އުފެއްދުންތަކާ  އިަދ  ިހމެނެންވާނެއެވެ.  ގޮތްތައްރޭވުން  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ދެމެހެއްޓިެނިވގޮތެއްގިައ 

ިދވިެހއުފެއްދުންތަކާ  ިއތުބާރުކުރެވޭ  ކިޮލީޓރަގަޅު  ބޭރުގާ  ރާއްޖިެއން  ރާއްޖެއާ  ިޚދްމަތްތަކީަކ 

ަސރުކާރުން  ކިުރއެރުވުމަށް  ިއޤިްޡާޞދެއް  މަގުތަނަވްަސކޮށިްދނުމީަކ  ހެދުމަށް  ިޚދްމަތްތަކަށް 

ކުރަންޖެހޭނެކަންތައްތަކެވެ. 

ިމމޭރުމުން ވާހަކަދައްކިާއރު ިވޔާފިާރވިެރން ަސރުކާރިުހންގުމާދުރުވާންޖެހެއެވެ. އިަދ ަސރުކާރު 

ިވޔަފިާރކުރުމުން ދުރުވާންޖެހެއެވެ. ނަމަވްެސ ިމދެފަރާތީަކ ފިައާސފޮއްޗެއްގެ ދެފަރާތް އޮންނަ ފަދިައން 

ފިައދާވާގޮތަށް  މިުޅޤައުމަށް  ިއޤިްޡާޞދު  ޤައުމެއްގެ  އަނެތްފަރާތާމްަޝވަރާކުރިެވގެން  އެއްފަރާތުން 

ރާވާދެފަރާތްކަމުގިައ ވާންޖެހޭނެއެވެ. އިަދ ިމމްަޝވަރާގެ އެޖެންޑާ ެސޓްކުރާ ފަރާތީަކ ޤިާބލް ބަޔަކު 

ކަމުގިައ ވާންޖެހެއެވެ. 

ދަމަހައްޓާނަމަ  ިއޤިްޡާޞދު  ޤައުމެއްގެ  ގޮތެއްގިައ  ދެމެހެއްޓިެނިވ  ބެލެންްސކުރިެވގެން 

އޫުޞލުތަކުގެ  ަސިއންްސގެ  ިއޤިްޡާޞީދ  އަރުވާ  އެއްގަލަކަށް  މިަނޓީަރިސޔަާސތު  މީާލިސޔަާސތާ 

އީަލގިައ އެޤައުމެއްގެ މިުޅިސޔަާސތު ރޭވުމުގެ މިުހންމުކަންބޮޑެވެ.

ޙަރަކާތްތަކުގިެމންގަޑު  ިއޤިްޡާޞީދ  ފުރަތަމަ  އޮވެއެވެ.  ކުރެވޭނިެކތަންމެގޮތެއް  ިމކަން 

ިމތީާގގެ  ބަލާލަމިާހންގަވާށެވެ.  ިމާސލަށް  ފެންތީާގގެ  ިހފެހެއްޓުމަށް  ިމންވަރެއްގިައ  ދެމެހެއްޓިެނިވ 

ކޮނިްއްސކުރުތަކެއް  ހިުރގޮތުން  ވީަޞލަތްތައް  އިެއރަކު  މަދުކުރީާނ،  އިަދ  ިގނަކޮށް  ފެންގަޑު 

ބާރުކޮށްގެންތޯ އިަދ ކޮނިްއްސކުރުތައެއް ދޫކޮށްގެންތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ.
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މާނައީަކ ަސރުކާރުގެ ޚަރަދުތަކާ ]4[ ިއންވްެސޓްމެންޓްތައް ]7[ ަސރުކާރަށްނަގާ ޓެކްްސ، 

ތަކާ  ބޭންކް  ފަހަށްރައްކައުކުރުމަށް  އިާއ   ]2[ ފިައާސ  އަށްވަންނަ  ޓްރަެޝީރ  އެހެން  އިަސ 

ބެހެއްޓީޭނ  އެއްވަރެއްގިައ  ބެހެއްޓޭފިައާސ]5[  ތަކުގިައ  ިފނޭނަްސލްއޭޖެނީްސ  ބޭންކްނޫން  އެހެން 

ހަރަކާތްތަކުގެތެރެއަށް  ިއޤިްޡާޞދުގެ  ރިޭވގެންނެވެ.  ރަނގަޅަށް  މިަނޓީަރިސޔަާސތު  އިަދ  މީާލ 

ވަންނަނަފިައާސއިާއ އެޙަރަކާތްތަކުގެތެރިެއން ނުކުންނަފިައާސ އަށްވާނުވާބަލާ ިތީރގިައ ިމވާ ފިޯމއުލާގެ 

ބެލެންްސ  ިއޤިްޡާޞދެއް  ރާވަންޖެހީެނ  ިސޔަާސތު  މިަނޓީަރ  އިަދ  މީާލ  ބެލެންްސކުރުމަށް  ދެފަރާތް 

ކުރުމައްޓަކައެވެ.         

     

E + I = X +S

E = ަސރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ]4[ 

I  = ިއންވްެސޓމެންޓްތައް ]7[ 

X = ަސރުކާރުގެ އާމުދީަނ ]2[

S = ފަހައްރައްކައުކުރުކުރެވޭ ފިައާސ ]5[

ތަކީެތގެ  ވާނެގޮތީަކ  ބުރަވާނަމަ  އެއްކޮޅަކަށްވްެސ  ިމފިޯމއުލާގެ  ވަރަށްކުރުކޮށްބަޔާންކުރާނަމަ 

ިރެސަޝން  ވީަޒފާތައްގެއިްލ  ދަށްވެ  ިއގިްތާސދު  ނީޫނ  މައްޗައިްދއުމެވެ.  ިއންފްލަޭޝން  އަގުބޮޑުވެ 

އަކަށިްދއުމެވެ. 

ިލިބގެންވެއެވެ.  ަސރުކަރަށް  ިއޚިްތޔާރު  މަދުކުރުމުގެ  ިއތުރުކޮށް  ހަރަދުތައް  ަސރުކާރުންކުރާ 

އަހަރުންއަހަރަށް ިމިންސޓީްރއޮފް ިފނޭނުްސން ރައިްޔތުންގެ މިަޖިލހަށް ހުށައަޅާ ބަޖެޓް، ިލބޭ އާމުދީަނއާ 

ިލބޭ  ަސރުކާރުން  ހުށައިެޅދާނެއެވެ.  އެއްގެގޮތުގިައ  )ބެލެންްސޑްބަޖެޓް(  ބަޖެޓެއް  ހަމަހަމަ  ޚަރަދު 
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އަރިަނ ބަޖެޓެއްގެގޮތުގިައ  ިއތުރުކޮށް  އާމުދީަނ ކުރަންހިުރ ޚަރަދުތަކަށްވުރެ  އެހިެނހެން  ޓެކްްސތަކާ 

ދަރިަނ  ިއތުރުކޮށްގެން  ޚަރަދުތައް  )ާސރޕްލްަސބަޖެޓް( ހުށައިެޅދާނެއެވެ. އިަދ ިލބޭއާމުދީަނއަށްވުރެ 

ބަޖެޓެއްގެގޮތުގިައ )ޑިެފިސޓްބަޖެޓް( ހުށައިެޅދާނެއެވެ. 

)ހަރަދުތަކިާއ  މީާލިސޔަާސތާ  ަސރުކާރުގެ  ިހންގީޭނ  ގޮތެއްގިައ  އެދެވޭ  އެންމެ  ިއގިްތާސދެއް 

ިސޔަާސތު  )އެބުރޭފިައާސ ިގނަކުރުމާމަދުކުރުމުގެ  ިސޔަާސތު( މިަނޓީަރިސޔަާސތު  ޓެކްްސ ނެގުމުގެ 

ނީޫނ ިފނޭނަްޝލްމާރކެޓް ރިެގޔުލޭޓް ކުރުން( އިެއރަކު ރައިްޔތުންނަށް އެންމެ ފިައދާކުރާ ދެމެހެއްޓިެނިވ 

ިއޤިްޡާޞީދ މާޙައުލެއް އުފެދޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ރިޭވގެންނެވެ.  އެއިްދމާއަކަށް ިމދިެސޔަާސތު ިމްސރާބު 

ކުރިެވގެންނެވެ. 

ަސރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ިއތުރުކުރުމުން ވީަޒފާތައް ިއތުރުވެގެން ދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޓެކްްސތައް 

ދައްކުރުމުން ީމހުންނަށް ހަރަދުކުރަން ިލބޭ ފިައާސ ިގނަވެ ތަކިެތ އުފެއްދުމަށް ިއތުރަށް ވީަޒފާތަކުގެ 

މައްޗައްއަރާނެއެވެ.  ގަނޑަށްވުރެ  ހިުރިމން  ކިުރން  ދާނެއެވެ. )ތާނަީގގިައ ހިުރފެން  ދޮރުހުޅިުވގެން 

އީެއ ފެން އެޅޭ ިއްސކުރުތައް ބޮޑަށް ހުޅުވުމުން ނުވަތަފެންބޭރުވާ ިއްސކުރުތައް ބާރުކުރުމުންނެވެ.( 

ނީޫނ އެބުރޭފިައާސ ިގނަކުރުމުން ބެންކުތަކުގެ ިޑޕިޮސޓްތަކާއިާއ ފަހަށް ރައްކާކުރާ ފިައާސ ިއތުރުވުމުން 

މިަނޓީަރ  ދާނެއެވެ. ނީޫނ ބޭންކްތަކަށް  ިއތުރުވެގެން  ފިައާސ  ލޯނަށްދޭ  ދައްވެ  ރޭޓް  ިއންޓްރްެސޓް 

އޮތިޯރީޓިއން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ ިއންޓްރްެސޓް ރޭޓް ދަށްކޮށްލުމުން ވްެސ ިމނަީތޖާ ނެރިެވދާނެއެވެ. 

ނީޫނ ިމހިުރހާކަމެއް އެއްފަހަރާވްެސ ކޮށްލިެވދާނެއެވެ.

ފިުރގެން  ތީާގ  ިގނަވެއްޖެނަމަ  ތީާގގިައ  އެޅޭފެން  ފެނަށްވުރެ  ިނކުންނަ  ނަމަވްެސ 

ބަންޑުންވާންފަށާނެއެވެ. ީމ މާރކެޓްގިައ ފިައާސ މިާގނަވުންކަހަލަ ކަމެކެވެ. އެބުރޭފިައާސ ިލބެންހިުރ 

މައްޗަށްދާނެއެވެ.  ިއންފްލަޭޝން  އަގުބޮޑުވެ  ިޚދްމަތުގެ  މުދަލާ  ިއތުރުވުމުން  ިޚދްމަތަށްވުރެ  މުދަލާ 

ނަީތޖާ އަކަށްވީާނ އުފެއްދޭ މުދަލާ ިޚދްމަތް  މަދުވެ ިވޔަފިާރތަކުން ފިައދާނުވީާތ އިެވޔަފިާރތައް ބަންދު 

ކުރަންޖިެހ ވީަޒފާގެބާޒާރުގާ ވީަޒފާނިުލިބ ިތބީޭމހުން ިގނަވެގެނިްދޔުމެވެ.
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ިގނަކޮށް  ިއންވްެސޓްމެންޓްތައް  އުފައްދާނަމަ،  ވީަޒފާ  އާ  ީމހުންނަށް  ވީަޒފާނިުލިބިތިބ  އިަދ 

އުފެއްދުންތައިްގނަީވވަރަކަށް  ނަމަވްެސ  މިަތކުރަންޖެހެއެވެ.  ޚަރަދުތައް  ގެ  ބަޖެޓް  ނުވަތަ 

ވީަޒފާތައް  ވީަޒފާގެބާޒާރުގިައ  ދަށްވާންފަށާނެއެވެ.  ިއންފްލަޭޝން  އަގުތައްދަށައްދާންފަށާނެއެވެ. 

އަގުތަށްދައްވާންފެށުމުން  ގެއްލުންވިާހާސބަށް  ިވޔާފީާރގިައ  ނަމަވްެސ  ިއތުރުވާންފަށާނެއެވެ. 

މިަނޓީަރިސޔަާސތު  އިަދ  މީާލ  ިހފެހެއްޓުމަށްޓަކާ  ިއޤިްޡާޞދު  އެކީަށގެންވާފެންވަރަކަށް 

ބަދަލުކުރަންޖެހެއެވެ.    

 

ީވމާ ވީަޒފާތައް ގެއިްލގެން ިދޔަނީުދ އިަދ އަގުތައް މައްޗަށް ިދޔަނީުދ ިހފެހެއްޓުމީަކ ިއޤިްތާސީދ 

ިސޔަާސތު ހަރުދަނާކޮށް ިހންގުމުގިައ ގެންގުޅެންޖެހޭ މިުހއްމު އެއް އާަސެސވެ.

ީކއްވެތޯ  ިމޖެހީެނ  މައަްސލާތަކެއް  ިމހިުރހާ  ވާނަމަ  ފޭަސހަކަމަކަށް  ިމހާ  ިމިއ، 

އަގުތައް  ތަކީެތގެ  ހަމައެފަދިައން  އުޅީެނ؟  ީމހުން  ވީަޒފާނެތް  ީކއްވެތޯ  ުސވާލުކޮއްލަންޖެހެއެވެ. 

އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް މަށްޗަށްދީަނ؟ ނީޫނ ީކއްވެތޯ ބޭރުން ލޭބަރުން ގެންނަނިްމޖެހީެނ؟

ިމީއ ފޮތުގިައ އޮންނާނެ ގޮތެވެ. ނަމަވްެސ ހީަގގަތުގިައ ކަންތައްތައް ިމހާ ފޭަސހަގޮތަކަށް ނިުހގައެވެ. 

ިމކަމުގިައ ިގނަަސބަބުތަކެއްވެއެވެ. އެއް ަސބަބީަކ ހުޅިުވފިައވާ ިއގިްތާސީދ ިސޔަާސތު ިހންގާ ިގނަގައުމް 

ތަކުގެ ިއޤިްޡާޞދު ީސދާގޮތުންނާ ނީުސދާގޮތުން ކޮންޓްލްރްޯސކުރީަނ ބާރުގަދަ މަދު ކުންފިުނތަކަކުން 

ބާރުގަދަކުރުމާ،  ޤާނޫނުހަދާމިަޖިލހުގިައ  ީސދާގޮތުން  ކަމަށްވީާތއެވެ.  ިވޔަފިާރވިެރން  ބާރުގަދަ  ނީޫނ 

ނުފޫޒުގަދިަމިންސޓީރތަކުގާ  މީަތ  ަސރުކާރުގެ  ހުރްަސއެޅުމާ،  ިނޒާމަކަށް  އެދެވޭޓެކްްސނެގޭނެ 

ިހގަމުންދާކަންކަންކަމުގިައ  ކަންތައްތަކީަކ  ފަދަ  ފިައނޭންްސކުރުން  ކެމްޕޭނަށް  މުއަްސިދން  ިތބުމާ، 

ބޮޑުވަމުންދާނެކަން  ތަފާތު  ފީަޤރުންގެ  މުއަްސިދންނާ  އިަދިމކަމުގަެސބަބުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނުފޫޒުފޯރުވިާމންވަރަކުން  ަސރުކާރުގެމައްޗަށް  ޕްރިައވެޓިްވޔަފިާރވިެރން  ވްެސފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނެރޭ  ފިައދާއެއް  ބޮޑު  އެކީަށގެންނުވާ  ބޭނުންތައް  ޒަރީޫރ  ަސރުކާރުންދޭންޖެހޭ  ރައިްޔތުންނަށް 

ވަމުނިްހގިައދާނެއެވެ.  ިއތުރުބުރައަކަށް  ރައިްޔތުންނަށިްލބޭ  ބަދަވުމީަކވްެސ  ިވޔަފިާރއޫުޞލަށް 
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ޙިާދާސތަކުގަެސބަބުން  ޤުދްރީަތ  ަސބަބުންނާ  ބަދަލުތަކުގެ  އަންނަ   މުޫސމަށް  ީމގިެއތުރަށް 

ކިުރން  ކުރަންޖެހުންފަދަކަންކަމުން  ބޮޑިެތޚަރަދުތައް  ކަނޑައަޅާފިައނުވާ  ޚަރަދުކުރުމަށް  ކިުރން 

ކުރަން  އެންމެފިުރހަމަގޮތުގިައ  އޮންނަ  ކުރަން  ިހފެހެއްޓުމީަކ  ިއޤިްޡާޞދެއްގިައ  ބަޔާންކިުރބެލެންްސ 

ފޭަސހަކަމެއްނޫންކަމުގިައ ިގނަބަޔަކު ޤަބޫލުކުރެއެވެ.  

ަސރުކާރުން އަބަދުވްެސ ބަލީާނ ިއޤިްތާސީދ ހަރަކާތްތައް ިއތުރުކުރެވޭތޯއެވެ. އިަދ ިގނަބަޔަކަށް 

ޤައުމުގެ  މިަތކުރެވޭތޯއެވެ.  އެއްއަހަރުންއަނެތްއަހަރަށް  ީޖ.ީޑ.ީޕ  ޤައުމުގެ  ހޯދިައދެވޭތޯއެވެ.  ވީަޒފާ 

ފުޅާކޮށް  ކަންތައްތައް  އާަސީސ  ކުރަންޖެހޭ  ފާޤިަތކަމަށް  އުފާ  އަމާންކަމިާއ  އަމަން  ރައްޔެތުންގެ 

ހަރުދަނާ ކުރެވޭތޯއެވެ. 

މިަނޓީަރ އޮތިޯރީޓގެ މަަސއްކަތަކަށް ވީާނ ިއންފްލަޭޝން ދަށްކުރުމެވެ. ަސބަބީަކ ބޭންކުތަކުން 

ިދއުމުން  އަގުދަށްވެގެން  ފިައާސގެ  ަސބަބުން  ިއންފްލަޭޝންގެ  ދައްކިާއރު  އަބުރާ  ލޯނުތައް  ީދފިައވާ 

އިަދ  ލޯނުނިެގފަރާތަށެވެ.  ިލބީެނ  ފިައދާ  އިަދ  ބޭންކްތަކަށެވެ.  އެޅަންޖެހީެނ  ބޮލުގިައ  އެގެއްލުން 

ިވޔަފިާރ  ރޭޓްގިައބޭންކްގެ  ިއންޓްރްެސޓް  ހީަގީގ  އަބަދުވްެސ  ބޭނުންވީަނ  މިަނޓީަރއޮތިޯރީޓން 

ކުޑަކޮށް  ީވހާވްެސ  ތަފާތު  ިއންޓްރްެސޓްރޭޓުގެ  ރޭޓިާއ  ިއންފްލަޭޝން  މާނައީަކ  އޭގެ  ިހންގުމެވެ. 

އޮތުމެވެ. ބޭންކުތަކަށް ބޭނުންވީާނ މީަތ ިއންޓްރްެސޓް ރޭޓެއްގިައ ލޯނިުދނުމެވެ. އީެއ ބޭންކުތަކުން 

ީވހާވްެސ  ބޭނުންވީާނ  ީވމާ  އަގެވެ.  އެފިައާސގެ  ރޭޓީަކ  ިއންޓްރްެސޓް  ފިައާސއެވެ.  ިވއްކީާނ 

ތަފާތީަކ  ީވހާމީަތރޭޓަކުންލޯނިުދނުމެވެ. ިމދެރޭޓްގެ  ިޑޕިޮޒޓްކުރާފިައާސއަށީްދ  ދަށިްއންޓްރްެސޓްރޭޓެއް 

ިމރޭޓްތައްކަނޑައަޅީާނ  ތައިްގނަވެއްޖެންނަމަ  ބޭންކް  ވާދަވިެރ  ނަމަވްެސ  ބޭންކްތަކަށިްލބޭފިައދާއެވެ. 

ފަހުގަެޞފްޙާތަކުގިައ  ިޑމާންޑް-  އިާއ  -ަސޕްލިައ  އަގުކަނޑައެޅޭގޮތް  )މާރކެޓުން  މާރކެޓުންނެވެ. 

ބަޔާން ކުރިެވފިައވާނެއެވެ.( 
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އެވަގުތަކު  މިަނޓީަރިސޔަާސތު  އިަދ  މީާލ  ބެހެއްޓުމަށް  ިމންގަޑެއްގިައ  އެދެވޭ  ިއޤިްތާޞދެއް 

ިދމާވާ ިއޤިްތާޞދަށް ކުރާ  ނޭދެވޭ އަަސރުތައް ލްަސނުކޮށް ިފލުވާލުމަށް އެޅެންހިުރިފޔަވަޅުތައްނޭިޅ 

ކޮށް  ިއޤިްޡާޞދަށް  މިުޅ  އޭގެނޭދެވޭއަަސރުތައް  ިއންބެލެންްސތައްބޮޑުވަމުންގްޮސ  އެ  ލްަސވާނަމަ 

ރައިްޔތުންގެ ިދިރއުޅުމުގެފެންވަރު ދައްވެދާނެއެވެ. ރައިްޔތުންގެ ިދިރއުޅުމުގެފެންވަރަށް އެންމެބޮޑަށް 

ނޭދެވޭއަަސރުތަކެއް ކުރީާނ ކޮންޓްރޯލްނުކުރެވޭވަރުގެ )ފިާއނޭންްސ ނުކުރެވޭވަރުގެ( ބޮޑު ޑިެފިސޓްބަޖެޓެއް 

ތަކުރާރުވަމުންދާނަމައެވެ. 
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ަބޖެޓް ޑިެފިސޓްގެ ފަިއާދއާިއ ގެއްލުްނ
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މެދުވިެރވެގެންތޯ  ކޮންޙާލަތެއް  ހުށައަޅަންޖެހީެނ  ޚަރަދުބޮޑުބަޖެޓެއް  އަށްވުރެ  ިލބޭއާމްދީަނ 

ިތބީޭމހުން  ވީަޒފާނިުލިބ  ވީަޒފާގެބާޒާރުގާ  ފާހަގަކުރެވީެނ  ފުރަތަމަކަމަކަށް  ބަލާލަމިާހންގަވާށެވެ. 

ިގނަވަމުނިްދޔުމެވެ. ދެވަނަަސބަބީަކ އެކީަށގެންވާ ިގނަ ިއޤިްޡާޞީދ ވީަޞލަތްތަކެއް ހުރެ އެވީާޞލަތްތައް 

އުފައްދިާއރު  ިއތުރަށް  ވީަޒފާތަކެއް  ިމގޮތަށް  އުފެއްދުމެވެ.  ިއތުރަށް  ވީަޒފާތަކެއް  ބޭނުންކުރުމަށް 

އެޤައުމެއްގެވީަޒފާގެބާޒާރުގިައ މަަސއްކަތުގިައ ބިައވިެރވެވޭނެ ފުރަްޞތު ިލިބފިައވާ ީމހުންމަދުވާޙާލަތެއްގިައ 

ބޭރުން އެވީަޒފާތަކަށް ީމހުންގެންެސގެންވްެސ އެވީަޞލަތްތަކުން ިއޤިްޡާޞދު މުއަްސިދކުރިެވދާނެއެވެ. 

އެކުރެވޭ  އިަދ  ިސޔަާސތެއްގެދަށުންނެވެ.  ދެމެހެއްޓިެނިވ  ކަންތައްކުރަންޖެހީޭނ  ިމގޮތަށް  ނަމަވްެސ 

ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކެއްގެ ފިައދާ ރައިްޔތުންނަށް ިޙއާްޞ ކުރެވޭ ގޮތެއްގައެވެ. 

މާނައީަކ ިއންފްލަޭޝން މައްޗަށިްދޔަނިުދނުމަށް މިަނޓީަރިސޔަާސތުރިޭވގެންނެވެ. ނީޫނ ބަޖެޓުން 

ކުރުމުގެ  ެސކްޓަރުން  ޕްރިައވެޓް  ތައް   ކުރެވެންހިުރިއންވްެސޓްމެންޓް  ިމހިުރހާޚަރަދެއްނުކޮށް 

ދޮރުހުޅުވާލިެވގެންނެވެ. ނަމަވްެސ ީސދާފިައދާއެއް ނިުލބޭ ރައިްޔތުންގެ ޒަރީޫރ ބޭނުންތަކަށް ކުރެވޭ 

ޕްރިައވެޓް ެސކްޓަރުން ނުކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑިެތ ިއންވްެސޓްމެންޓް ތަކަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހީޭނ، ޚާއަްޞކޮށް 

ބަޖެޓުންނެވެ. އިަދ ިމފަދިައންވްެސޓްމެންޓްތަކަށް  އަންނަ ޤައުމުތަކުގިައ، ަސރުކާރުގެ  ކިުރއަރަމުން 

މާރކެޓުން  ކިެޕޓަލް  ނެގޭލޯނުތަކުގަެސބަބުން  ބަޖެޓަށް  ފިައނޭންްސކުރުމަށް  ބަޖެޓަކުން  ޑިެފިސޓް 

)އެމް. އެމް. އޭ ިއން ނަގާލޯނާ ބޭންކްތަކުން ނަގާ ކޮމަާޝލްލޯނު އިަދ ޓްރަެޝީރިބލް ިވއްކުންފަދަ(  

ބޭނުންވާފިައނޭންްސ  ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކަށް  ކުރަމުންގެންދާ  ެސކްޓަރުން  ޕްރިައވެޓް  ލޯނުނަގާނަމަ 

ތައް، ިއންފްލަޭޝން ދައްކުރުމުގެގޮތުން މަދުކުރުމަށް މިަނޓީަރިސޔަާސތު ރާވަން ިވްސނަންޖެހޭނެއެވެ. 

އިަދ މާުސރަތަކާ ިރޕެއަރކުރުމާ މޭންޓޭން ކުރުމާ ިޚދުމަތިްދނުމަށް ކުރެވޭޚަރަދު )ިރކަރެންޓްޚަރަދު( 

ތަކަށް ިމގޮތަށް ލޯނުނަގިައގެން ފިައނޭންްސ ކުރުމީަކ ިއޤިްޡާޞދަށް ނުހަނު ގެއްލުންހިުރކަމެކެވެ.
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ިމފަދަޚަރަދުތަކީަކ ިމޚަރަދުތަކުގަެސބަބުން ިއތުރުކުރެވޭ އުފެއްދުމެއް ނުވާތާގާ އެބުރޭފިައާސިގނަވެ 

ގަތުމުގެބާރު )ިޑމާންޑް( ިއތުރުވެ ިއންފްލަޭޝންމައްޗަށްގެނިްދޔުމަށް ބާރުބޮޑުވެގެންދާ ކަމަކަށްވީާތއެވެ. 

ިދވިެހރާއްޖޭގިައ ިއންކަމް ޓެކްްސފަދަ ޓެކްްސ ނެގުމުގެ ިނޒާމެއް ނެތުމުގަެސބަބުން ިމފަދަޚަރަދުތަކުގެ 

ޤައުމު  ބައެއް  ވަންނަފިައާސގެ  އަށް  ޓްރަެޝީރ  ީވމާ  ނުވަންނާނެއެވެ.  ޓްރަެޝީރއަކަށް  ބޮޑުބައެއް 

ިބނާކުރުމަށް ކުރެވިޭއންވްެސޓްމެންޓް ކުރުމަށިާއ އެކީަށގެންވާ ިރޒާވެއް ބެހެއްޓުމަށް )ކިެޕޓަލްޚަރަދު( 

ީމހުނިްބނާކުރުމަށް  ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކަށާ  ކިެޕޓަލް  ިއތުރަށް  އިަދ  ކުރަންޖެހެއެވެ.  އެކަހިެރ 

ިދގުމުއްދަތަކަށް  އީެހއިާއ  ބޭރުގެ  ފީަޤރުޤައުމުތަކުން  އަންނަ  ކިުރއަރަމުން  ފިައާސބޭނުންވާނަމަ 

ކުރުމީަކ  ޑިެފިސޓްފިައނޭންްސ  ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކަށް  ދެމެހެއްޓިެނިވ  ހޯދިައގެން  ލިުއލޯނު  ނެގޭ 

އިަދ  ގެއްލުންހިުރކަމެކެވެ.  ކުރުމީަކ  ފިައނޭންްސ  ޑިެފިސޓް  ިމނޫންކަންކަމަށް  ފިައދާހިުރކަމެކެވެ. 

ިމނޫން ގޮތަކަށް ޑިެފިސޓް ކުރުމުން ިއޤިްޡާޞދުދަށްވެ ޓްރަެޝީރ އަށްވަންނަ ފިައާސމަދުވެގެން ިދޔުމުގެ 

ަސބަބުން ަސރުކާރުން ރައިްޔތުންނަށްދޭންވާ ަސބިްސީޑޒް އާ ހެލްތުކެއަރއަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް 

ކުރަނަޖެހީޭނ ވްެސލޯނުނަގިައގެން ކަމުގިައވެއްޖެނަމަ ަސރުކާރު ދީާނ ިއތުރަށް ދަރިަނވިެރވަމުންނެވެ. 

އިަދ ިމފަދަ ޙާލަތެއްގެ ޙައްލަކަށް ޤައުމުގެ މްުސތަޤްބަލްގީެޖލުތައް ބޭނުންކުރަން ހިުރއެެސޓްތައިްވއްކާ 

ިޢޤިްޡާޞީދ ކިުރއެރުވުމަށް ނޫނިްއންވްެސޓްމެންޓް ތަކަށް ިއންވްެސޓްކުރުމަށް ކޮމަާޝލް ބޭންކްތަކުން 

ލޯނުނަގާ ިހާސބަށް ިދއުމީަކ ިއޤިްޡާޞދު ކިުރޔަށް ގެނިްދޔުމުގެ ބަދަލުގިައ ީޖލުތަކަކަށް ދިެމގެންދާގޮތަކަށް 

މިުޅޤައުމު ިދގުމުއްދަތަކަށް ދަރިަނވިެރވާނެކަމެކެވެ.
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ޑިެފިސޓް ަބޖެޓެއް ިހްނގާިއުރ މިަނޓީަރއޮތޯިރީޓގެ ިޒްނމާ
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ކިުރންވްެސ ބަޔާންކުރިެވފިައވާފަދިައން މިަނޓީަރއޮތިޯރީޓއީަކ ޤައުމެއްގެ ފިައާސމެނޭޖުކުރުމުގިައ 

މިުހންމުރޯލެއް އަދާކުރުމަށް ޤާނީޫނ ގޮތުން އުފައްދާފިައވާ ިމިނވަން މްުސޡިަޤއްލު މުއައަްސާސއެކެވެ. 

ބޮޑުވިާއރު  ޙަރަދުތައް  ަސރުކާރުގެ  ިލބޭއާމުދީަނއަށްވުރެ  ބަޖެޓެއްޑިެފިސޓްވެގެންދާވަގުތެއްގިައ 

އެކައުންޓް   އެންޑީްމންްސ  ވްޭސ  ނުވަތަ  އޮންނަ ޓްރަެޝީރއެކައުންޓް  އެމް.އެމް.އޭގިައ  ކުރެވޭކަމީަކ 

ނެގޭލޯނުތަކުގެ  ފޫބެއްދުމަށް  ޑިެފިސޓް  ކުރެވީެނއެވެ.  އޯވަޑްރާފްޓް  ނުވަތަ  ޑިެފިސޓްކުރެވީެނއެވެ. 

އަށް  ިއތުރުފިައާސ  ނެރެވޭ  ިމފަދަޙާލަތެއިްދމާވެގެން  ިގނަވުމެވެ.  އެބުރޭފިައާސ  ނަީތޖާއަކަށްވީާނ 

ިކޔީަނ ޗާޕްކޮއްގެން ފިައާސނެރުމެވެ. ިމކަމުގަެސބަބުން އެބުރޭފިައާސ ިގނަވެގެންދާނެއެވެ. ިލބެންހިުރ 

ިއންފްލަޭޝން  އަގުތައްބޮޑުވެގެނިްދޔުމާއެކު  އެބުރޭފިައާސިގނަވެއްޖެނަމަ  ިޚދުމަތަށްވުރެ  މުދަލާ 

އެބުރޭފިައާސ  ގޮތުން  ޤާނީޫނިޒންމާއަދާކުރުމުގެ  އޮތިޯރީޓގެ  މިަނޓީަރ  ިއތުރުވެގެންދާނެއެވެ. 

ކޮންޓްރޯލްކުރުމެވެ.  ކްރިެޑޓް  މިަތކުރުމެވެ.  ރޭޓްތައް  ިއންޓްރްެސޓް  މާނައީަކ  މަދުކުރަންޖެހެއެވެ. 

ބޭންކްތަކުންދޫކުރާލޯނުތަކުގެ  ިއންވްެސޓްކުރަން  ޕްރިައވެޓެްސކްޓަރުން  ނަީތޖާއަކަށްވީާނ 

ިމޑިެފިސޓީަކ  ނަމަވްެސ  އަގުތައިްއތުރަށްބޮޑުވެގެނިްދޔުމެވެ.  ދަށްވެ  އުފެއްދުންތިެރކަން  އަގުބޮޑުވެ 

ވިަކމުއްދަތެއްގެފަހުން އުފެއްދުންތިެރކަން ިއތުރުކުރުމަށްކުރެވޭ ޚަރަދަކަށްވާނަމަ ިއންފްލަޭޝންގެއަަސރު 

ކުރު ރްާސތާއެއްގާ ކިުރނަމަވްެސ ފަހުން އޭގެފިައދާ ކުރާނެކަމެކެވެ. ިމފަދިަސޔަާސތުރޭވުމުގިައ މީާލ، 

ިހއާްޞއޮވެގެންމެނީުވ ދެމެހެއްޓިެނިވ ިއޤިްޡާޞީދ ިސޔަާސތެއް  މިަނޓީަރ އިަދ ޕްރިައވެޓެްސކްޓަރުގެ 

ނިުހންގޭނެއެވެ.
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މިައކްރޯ ިއކޮޮނިމކްްސ
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ވާންޖެހީޭނ  ކުރިާއންވްެސޓްމެންޓްތަކަށް  ަސރުކާރުން  އަންނަޤައުމުތަކުގިައ  ކިުރއަރަމުން 

ކިުރންވްެސ ތަކުރާރުކުރިެވފިައވާ ފަދިައން ޕްރިައވެޓެްސކްޓަރަށް އެކިަނ ނުކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑިެތ އާަސީސ 

ިޚދުމަތްތައް ިދނުމަށާ ޕްރިައވެޓް ެސކްޓަރުގެ ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ިއންފްރްާސޓްރަކްޗަރާ 

ީމހުނިްބނާކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައެވެ.    

ޕްރިައވެޓް  ކުރާފަދިައން  އަަސރުތަކެއް  ބަޖެޓްޚަރަދުން]4[  ަސރުކާރުގެ  ިއޤިްޡާޞދަކަށް 

ިއންވްެސޓްމެންޓުތަކީަކ]7[ އިެއންވްެސޓްމެންޓްތަކުގެ ަސބަބުން ވްެސ ިއޤިްޡާޞދަށް އަަސރުތަކެއްކުރުވާ 

ިއންވްެސޓްމެންޓް ތަކެކެވެ. ިމ ިއންވްެސޓްމެންޓް ތަކީަކ ިއޤިްޡާޞދުގިައ އުފެއްދޭ އުފެއްދުންތަކިާއ 

ދެވިޭޚދުމަތްތައް އުފައްދާ ވިަކވިަކފަރުދުން ފިެށގެން ބޮޑިެތ ކުންފިުނތަކުން ކުރާ ިވޔަފިާރތަކެވެ. ކުޑަޔްަސ 

ބޮޑްަސ ިވޔަފިާރއެއް ކުރިާމހަކު ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން ިއންވްެސޓްމެންޓެއްކުރީާނ އިެއންވްެސޓްމެންޓަކުން 

ވިަކމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގިައ ފިައދާއެއް ިލބޭނެކަމަށް ކޮންމެވްެސ އަންދާޒާއެއްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  މިައކްރޯ 

ެ ިއކޮނޮިމކްްސ އީަކ ިމިއންވްެސޓްތަކުން އެންމެ އެދެވޭ ދެމެހެއްޓިެނިވ ފިައދާއެއްކުރާނެގޮތްދެނެގަތުމ

ވެ. ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކުން ކުރެވިޭވޔަފީާރއެއް ކުރުމަށް އަންދާޒާކުރިާއރު ކުރެވުޭސވާލުތަކުގެ ޖަވާބު 

ހޯދީާނ ކޮނިްދމާލަކުން ކޮން ކަންތައްތަކެއްގެމައްޗަށް ިވްސނުންބަހައްޓިއގެންކަން ދެނެގަތުމެވެ. އިަދ 

އުފައްދީާމހުންނާ ގަންނަީމހުންގެމެދުގިައ މުޢާމަލާތު ކުރާގޮތާ އެދެފަރާތުގެ ިނންމުންތައް ިނންމުމުގިައ 

ނުފޫޒުފޯރުކުރުވީަނ ކޮންބާރުތަކަކުންތޯ ދެނެގަތުމެވެ.

ިހނގާނިުހގާގޮތް  ިވޔަފިާރތައް  އީަކ  މިައކްރިޯއކޮނިޮމކްްސ  ބަޔާންކުރާނަމަ،  ކުރުގޮތަކަށް 

ދެނެގަތުމެވެ.
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ތަކުްނ ކުެރވިޭވަޔފާިރ ޕްރަިއވެޓް ިއްނވްެސޓްމެްނޓް
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އިެވޔަފިާރއަކުން  މަޤަްޞދަކަށްވީާނ  ކުރެވިޭވޔަފީާރގެ  ިއންވްެސޓްމެންޓްތަކުން  ޕްރިައވެޓް 

އުފެއްދުމެއިްވއްކިާއރު  ފިައދާއީަކ  ފިައދާއެއްހޯދުމެވެ.  ީވހާވްެސބޮޑު  ދެމެހެއްޓިެނިވގޮތެއްގިައ 

އެއުފެއްދުމެއް ވުޖޫދަށްގެނައުމަށް ކުރެވުނު ހިުރހާޚަރަދެއް ކަނޑާބީާކއޮންނަބައެވެ. 

ު ފިައދާ = އާމްދީަނ - ޙަރަދ
 

މިުހންމު  ކަންތައްތަކުގެތެރިެއން  ކުރުމަށްކުރެވޭނެ  ބެލެންްސ  ިމފިޯމއުލާ  ބަލާލީާނ  ިތީރގިައ 

ބައެއްކަންތައްތަކަށެވެ.

ިމާސލަކަށް ތެޔޮ އަގުބޮޑުވަމުންދާނަމް ޕެޓްރޯލްގެ އަގު މައްޗައްދާނެއެވެ. އިަދޕެޓްރޯލްބޭނުންކޮށްގެން 

ބޭނުންކުރާހިުރހާ އުފެއްދުމެއް ބޭނުންކުރީާމހުންނަށް ކިުރން އަންދާޒާކޮށްފިައނުވާ ޚަރަދެއް ިއތުރުވާނެއެވެ. 

ިމކަން ިދގުމުއްދަތަކަށްދިެމގެންދާނަމަ ިމފަދަ އުފެއްދުންތަކުން ިލބެމުންއިައ ފޭަސހަކަމާ ިޚދްމަތް ިލބޭ 

އާއުފެއްދުންތަކަށް  ިޚދްމަތިްލިބދޭ  އެފޭަސހަކަމާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ޕެޓްރޯލްގެބަދަލުގިައ އެހެންހަކަތައެއް 

އުފައްދަންފަށާނެއެވެ.  ިދރާާސކޮށް   އުފެއްދުންތައް  އެފަދަ  ިއންވްެސޓަރުން  ިއޖާބަދޭންފެށުމުން 

ީމގެތެރޭގިައ ބެޓީެރގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވަާސިއކަލެއް އުފައްދިައިފނަމަ އަެސިއކަލް ގަތުމަށް 

ނުވަތަ ިވއްކުމަށް ގަންނަީމހުންނިާއ ިވއްކާ ީމހުން ިނންމުންތަކެއިްނންމަންޖެހެއެވެ.

ބެޓީެރގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ ަސިއކަލަށް ިމފަދަވަގުތެއްގިައ ބޭނުންވީާމހުނިްގނަވެދާނެއެވެ. 

ބެޓީެރަސިއކަލެއްދުއްވުމުގެ  ޕެޓްރޯލަްސިއކަލެއްދުއްވުމަށްވުރެ  ިގނަވީާނ  ގަންނަީމހުން  ނަމަވްެސ 

އޮޕޮޗިުނީޓކްޮސޓް މިަތވެގެންނެވެ. 

ިތމާއަށް  ިތމިާޚޔާރުކުރާކަމަކުން  އޭގެތެރިެއން  ކިުރމިަތވިާއރު  ދެކަމެއް  )އޮޕޮޗިުނިޓކްޮސޓީަކ 

ިނންމުންތައް  ލަފާކޮށް  ކުރާނެކަމަށް   - އެހެންވްެސފިައދާއެއް  ނީޫނ  ފިައާސިއން   - ބޮޑުފިައދާއެއް 

ިކޔެވުމަށް  ިޑގީްރއަކަށް  ނުގްޮސ  މަަސއްކަތަކަށް  ިމާސލަކަށް  ިރްސކެވެ.  ނަގާ  ިނންމުމުގިައ 
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ިލބޭމާުސރިައން،  ވީަޒފާއެއްގިައ  ިލބޭ  ފަހުން  ިޑގީްރނަގިައގެން  ިނންމިާއރު  ހަތަރުއަހަރުހޭދަކުރަން 

އެހަތަރުއަހަރު މަަސއްކަތްކިުރނަމަގެއްލޭނެ ކަމަށްލަފާކިުރ މާުސރަ ކަވަރުކޮށް ިއތުރުވާވަރުގެ މާުސރައެއް 

ިލބޭނެ ވީަޒފާއެއް ިލބޭނެކަން އަންދާޒާކޮށް ނަގިާރްސކެވެ.(  

ޕެޓްރޯލް ގެ އަގު މިަތވަމުނިްދއުމުގެ ަސބަބުން ނުވަތަ ޕިޮލޔަުޝން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕެޓްރޯލް 

ބެޓީެރަސިއކަލްގެ  ިމފަދަ  މިަތކުރުމުންނަމަވްެސ  ޓެކްްސ  ނުވަތަ  ީފ  ަސިއކަލްގެ  އަޅިައގެންދުއްވާ 

ިޑމާންޑްބޮޑުވަމުންދާނަމަ އެކަހަލަ ަސިއކަލް ިވއްކަން ިވޔަފިާރއެއް ފެއްޓުމީަކ ފިައދާހިުރކަމަކަށް ލަފާކޮށް 

އިެވޔަފިާރ ފެއްޓުމުގެކިުރން އަންދާޒާތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެ. ިމ އަންދާޒާގިައ ިމިވޔަފިާރން ިލިބދާނެގެއްލުމާ 

އެންމެބޮޑުފިައދާއެއް ނެރެވޭނިެމންވަރު ލަފާކުރެވެންވާނެއެވެ. ިމއަންދާޒާގިައ ިއމްޕޯރޓްކުރާޔިުނޓަކަށް 

ޖެހޭއަގާ ޕެޓްރޯލަްސިއކަލް ބާޒާރުގިައ ިވއްކާއަގާ ހިުރތަފާތު އިަދ ިމތަފާތުގެ އޮޕޮޗީުނކްޮސޓްގެ މައްޗަށް 

ބަލަންޖެހެއެވެ.  ަސިއކަލްއެއްތޯ  ބާވަތެއްގެ  ކޮން  ިމތަނުން  ިޚޔާރުކުރީާނ  ގަންނަީމހުން  ިބނާކޮށް 

ފިައދާއެއިްލބޭނެ  އެކީަށގެއްވާ  ކިުރމަަސއްކަތަށް  ހިުރހާޚަރަދެއްކަޑާ  ިވއްކިައގެނިްލބޭނެފިައދާއީަކ 

އަގެއްތޯބލަންޖެހެއްވެ. އިަދ ލޯނެއްނަގިައގެން ިމިވޔަފިާރކުރަން ިނންމާނަމަ ލޯނުދައްކާ ިނންމާލެވީޭނ 

އިަދ  ބަލަންޖެހެއެވެ.  ލޯނުނެގުމުގެކިުރން  ިވއްކިައގެންތޯ  ކޮންމުއްދަތެއްގެތެރޭގިައ  ިކހާވަރެއް 

ގަންނީާނ ިކތަށީްމހުންތޯ އަންދާޒާކޮށް ވިަކ މުއްދަތަކަށް ްސޓޮކްކުރަނީްވވަރު ކިުރއަށް އަންދާޒާކުރަން 

ިލބޭނެގޮތްތަކެއް  ްސޕެއަރޕާރޓް  ަސރިވްސިދނުމާ  ދޭންޖެހޭ  ިވއްކުމަށްފަހު  ީމގިެއތުރަށް  ޖެހެއެވެ. 

ޖަވާބިުލިބގެންމެނީުވ  ކުރެވޭހިުރހުާސވާލުތަކަށް  ިމހެން  ިމނޫނަްސ  ރިޭވދާނެތޯބަލަންޖެހެއްވެ. 

ިމިވޔަފީާރގާ އެންމެބޮޑުފިައދާކުރާނެގޮތެއް އަންދާޒާކުރުމީަކ ނިާދރުކަމެކެވެ. ފަހަރެއްގިައ ިމިވޔަފިާރން 

ދޫކޮށްލުމީަކ  ނުކޮށް  ިމިވޔަފިާރ  ނުދައްކާނަމަ  ިމއަންދާޒިާއން  ނުވާނެކަމަށް  އެކީަށގެންވާފިައދާއެއް 

ިމިވޔަފީާރގެ އޮޕޮޗިުނީޓކްޮސޓަށް ބަލިާއރު މާފިައދާހިުރ ގޮތެއްކަމުގިައ ިނނިްމދާނެއެވެ.

ިމާސލަކަށް ިމަސރވޭކުރުމަށްފަހު ބެޓީެރަސިއކަލެއް ިއމްޕޯރޓްކޮށްގެން ފިައދާއާއެކު ިވއްކޭނެއަގީަކ 

އަގަކަށް  ކުރާ  ިއމްޕޯރޓް  ކިުރޔްަސ  ިއންޕޯޓް  މަދުން  ކިުރޔްަސ  ިއމްޕޯރޓް  ިގނަިއން  )ިކތަންމެ 
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ިތބޭނެކަމަށް  އަށްވުރިެގނަީމހުން   100 ިމއަގުގިައގަންނާނެ  އެވެ.  ބަދަލެއްނާންނަނަމަ(،2500ރ 

އިަދ  ިލބޭނެއެވެ.  250،000ރ  ހިުރހަާސިއކަލެއިްވިކހްުސވިާއރު  ދައްކާނަމަ  އަންދާޒިާހާސބުތަކުން 

ޖުމްލަ  1800ރ ކަމަށްވާނަމަ  ޖެހީޭނ  ަސިއކަލަކަށް  ކުރަންޖެހޭހިުރހާޚަދަކިާއއެކު  ިއމްޕޯރޓްކުރުމަށް 

ކަނޑާ  ޙަރަދުވާނެކަމަށްލަފާކުރާޢަދަދު  ިލބޭނެކަމަށްލަފާކުރާޢަދަދުން  އެވެ.  180،000ރ  ޚަރަދީަކ 

ބީާކވާ 70،00ރ އީަކ ާސފުފިައދާއެވެ. ިއންވްެސޓްމެންޓީަކ 180،000ރ އެވެ. 

ނަމަވްެސ ފިައދިާއތުރުކުރުމަށް ިވްސނާ 110 ަސިއކަލް ފިައދާއާއެކު ިވއްކަން ިނނީްމ އަގުހެޔޮކޮށް 

242000ރ  ިލބީޭނ  ހިުރހަާސިއކަލެއިްވިކހްުސވިާއރު  ިމއަގުގިައގަންނާނެ  ވާނަމަ  ކަމަށް  2200ރ 

އެވެ. އިަދ ިއމްޕޯރޓްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭހިުރހާޚަދަކިާއއެކު ަސިއކަލަކަށް ޖެހީޭނ 1800ރ ކަމަށްވާނަމަ 

ޙަރަދުވާނެކަމަށްލަފާކުރާޢަދަދު  ިލބޭނެކަމަށްލަފާކުރާޢަދަދުން  އެވެ.  180،000ރ  ޚަރަދީަކ  ޖުމްލަ 

8000ރ  އަށްވުރެ  ާސފުފިައދާ  އަންދާޒާކިުރ  ކިުރނިްލބޭނެކަމަށް  އީަކ  62000ރ  ބީާކވާ  ކަނޑާ 

އިެކރޭޓްތަކުގިައ ިހާސބުހަދިައގެން  ިމގޮތުން  ިމިވޔަފީާރގިައ އެންމެފިައދާވާވަރު  މަދުޢަދަދެކެވެ. ީވމާ 

ހިޯދދާނެއެވެ. ިމ އަންދާޒާކުރުމުގިައ މިައގަނޑުގޮތެއްގިައ ބަލީާނ މުދަލެއްނުވަތަ ިޚދުމަތެއް އިެކއަގުގިައ 

ގަންނަނިްތިބީމހުން )ިޑމާންޑް( ިގނަވެ މަދުވިާމންވަރަށް ބާޒާރަށް ނެރުމުން )ަސޕްލިައ( ވާނެގެއްލުމާ 

ފިައދާއެވެ.
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ަސޕްލަިއ އާިއ ިޑމާްނޑް
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އުފައްދާނެ ިމންވަރާ ނުވަތަ ތަކިެތ ިއމްޕޯޓްކުރާނެ ވަރަކާ އިަދ ިޚދްމަތްދޭނެ ިމންވަރާ )ަސޕްލިައ( 

ިމތަކެއްޗާ ިޚދްމަތް ގަންނަން ިތިބީމހުންގެ އަދަދާ )ިޑމާންޑް(  ިމތަކެއްޗާ ިޚދްމަތުގެ އަގާ ވަރަށްބޮޑު 

ގުޅުންތަކެއްވާކަން މީަތގިައވާ ިމާސލުން އެނގެއެވެ. 

ަސޕްލިައއާ  ިއކޮނޮީމ(  )މާރކެޓް  މާރކެޓެއްގިައ  ފުޅާ  އެކީަށގެންވާ  ިމިނވަން  ހުޅިުވފިައވާ 

ިޑމާންޑީަކ މެކްރޯ ިއކޮނޮިމކްްސގެ ިބންގަލެވެ. 

ަސޕްލިައ ިރލަޭޝނިްޝޕް އީަކ އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ިޚދްމަތެއް ިދނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް 

ދައްކާ ފިައދާއަކާއެކު އިެކއަގުގިައ ބާޒާރަށް ނެރެވޭނެ ިމންވަރުތަކެވެ. 

ިވއްކާނަމަ  ިޚދުމަތެއް  ނުވަތަ  މުދަލެއް  އެ  އަގުގިައ  އިެކ  ިރލަޭޝނިްޝޕްއީަކ  ިޑމާންޑް 

ގަންނަީމހުންގެ ޢަދަދަށް އަންނަބަދަލުތަކެވެ.

)މާރކެޓްރޭޓް( އަގު ކަނޑައެޅީޭނ ަސޕްލިައއިާއ  ިޚދުމަތެއްގެ  މާރކެޓްގިައ އެމުދަލެއް ނުވަތަ 

ިއތުރުވާނަމަ  ިޑމާންޑް  އަގުދަށްވާނެއެވެ.  ިއތުރުވާނަމަ  ަސޕްލިައ  ބައްދަލުވިާހާސބުގައެވެ.  ިޑމާންޑް 

އަގުތައް މައްޗަށް ދާނެއެވެ. 
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ިމގްރާފްގިައ DD ރޮނގީަކ އިެކއަގުގިައP މުދަލެއް ނުވަތަ ިޚދުމަތެއް ިވއްކާނަމަ ގަންނަީމހުން 

A އީަކ P1  އަގުގިައ  ޢަދަދެވެ. )ިޑމާނޑްކާރވް( ޕިޮއންޓް  Q ބަދަލުވަމުންދާ  ގަންނާނެ ޔިުނޓް 

B އީަކ P2  އަގުގިައ ގަންނީާނ Q2  ޔިުނޓްކަމެވެ.  ގަންނީާނ Q1  ޔިުނޓްކަމެވެ. ޕިޮއނޓް 

ޕިޮއނޓް C އީަކ P3  އަގުގިައ ގަންނީާނ Q3  ޔިުނޓްކަމެވެ.

ިމ ގްރާފްގިައ ިޑމާންޑްކާރވް DD  ދައްކިައދީެނ ަސޕްލިައ ކުރީާމހުން އިެކ އަގުގިައ ަސޕްލިައ 

ކުރިާއރު ގަންނަީމހުންގެ ިންސބަތް )ިޑމާންޑް( ބޮޑުވެ މަދުވާ ިމންވަރެވެ. ިޑމާންޑް ިރލަޭޝނިްޝޕް 

އެވެ.

މީަތގިައ އެވީަނ ގަންނަީމހުންގެ ިޑމާންޑް ހުންނަ ިންސބަތުން އުފައްދާ ީމހުންނަށް ގެއްލުންނުވެ 

އުފެއްދޭނެ އަގުތައް ިދމާވާ ޕިޮއންޓްތައް ގުޅުވާލިެވފިައވާ ރޮނގު ދައްކުވިައދޭ ގްރާފެކެވެ. ިތީރގިައ 

ފިައދާއިާއއެކު  ކަނޑާ  ޚަރަދު  ހަދިާއރު  މަދުކޮށް  ިއތުރުކޮށް  އުފެއްދުން  ީމހުންގެ  އުފައްދާ  ިމވީަނ 

ިވއްކޭނެ އަގުތަކެވެ. ަސޕްލިައިރލަޭޝނިްޝޕެވެ.
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ިގްރާފްގިައ SS ރޮނގީަކ މުދަލެއް ނުވަތަ ިޚދުމަތެއް އިެކ ިމންވަރަށް އުފެއްދުމުގިައ ޚަރަދުކަނޑާ 

ޕިޮއންޓްތަކުގެމިަތން ދަމާލެވޭ ރޮނގެވެ. ިމީއ ަސޕްލިައ  ިދމާވާ  އަގުތައް  ިވއްކޭނެ  ފިައދާ ލިައގެން 

ގަންނަީމހުން ގަންނާނެ ޔިުނޓް Q ބަދަލުވަމުންދާ ޢަދަދެވެ. )ަސޕްލިައ ކާރވް( ިމގްރާފްގިައ ޕިޮއންޓް 

A އީަކ  Q1 ޔިުނޓް އުފެއްދީޭނ P1  އަގުގިައ ކަމުގައެވެ. ޕިޮއންޓް B އީަކ  Q2 ޔިުނޓް އުފެއްދޭނެ 

އަގީަކ P2  ކަމުގައެވެ.

ިމގްރާފްގިައ ަސޕްލިައ ކާރވް SS  ދައްކިައދީެނ ަސޕްލިައކުރީާމހުން އިެކ ޢަދަދަށް ަސޕްލިައ 

ކުރެވޭނެ ިމންވަރުތަކެވެ. ަސޕްލިައ ިރލަޭޝނިްޝޕެވެ.  

ިވއްކީާމހުންނަށް  އިަދ  އަގުހެޔޮ  އެންމެ  ގަންނަީމހުންނަށް  ހަމަޖިެހގެންދީާނ  އަގު  ބާޒާރުގިައ 

އެންމެ ފިައދާބޮޑުކޮށް ދެފަރާތަށްވްެސ އެންމެ ގެއްލުންކުޑަ ިހާސބުގިައ ހަމަޖެހޭ އަގެވެ.
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ިތީރގިައ ިމވީަނ ަސޕްލިައއާ ިޑމާންޑް ހަމަޖިެހގެނިްމދީަނ އުފައްދީާމހުންނަށް އުފެއްދޭނެ އެންމެ 

ފިައދާވާ ގޮތެއްގިައ އުފެއްދޭނެ ޔިުނޓްގެ ޢަދަދާ ގަންނަނިްތިބ އެންމެން އެމުދަލެއް ގަންނާނެ އެންމެ 

ނުވަތަ  އަގު  މުދަލުގެ  މާރކެޓެއްގިައ  ިމިނވަން  އަގީަކ  ހަމަޖެހޭ  ޕިޮއންޓްގިައ  ިދމާވާ  އަގާ  ހެޔޮ 

ީމހުން  ގަންނަނިްތިބ  އަގާ  އުފައްދާނެ  އުފައްދީާމހުން  ިމއަގީަކ  ހަމަޖެހޭގޮތެވެ.  އަގު  ިޚދުމަތުގެ 

އެމުދަލެއް ހްުސވަންދެން ގަނެ ިނންމޭނެ އަގާ އެއްވަރުވެ އެންމެން ިހތްހަމަޖެހޭއަގެވެ.

ގަންނާނެ  ގަންނަީމހުން  ިމންވަރާ  އުފައްދާނެ  އުފައްދިާމހުން  އީަކ   A ޕިޮއންޓް  ިމގްރާފްގިައ 

ިދމާވާ    P1 ގަންނާނެއަގާ  ގަންނަީމހުން  އަގާ  އުފައްދާނެ  އުފައްދިާމހުން  އީަކ    Q1 ިމންވަރާ 

 C ޕިޮއންޓް  ިއތުރުކޮށިްފނަމަ،   Q2 ޢަދަދު   އުފައްދާ  ކުރުމުގެގޮތުން  ިއތުރު  ފިައދާ  ޕިޮއންޓެވެ. 

ފިައދާއިާއއެކު އުފައްދަން ދާނެ އަގާ P2 އެއަގުގިައ ގަންނަ ީމހުން ގަންނާނެ ޔިުނޓް Q3 އީަކ ފިައދާ 

ޢަދަދެއްކަމަށްވުމާއެކު  މަދު  އުފައްދީާމހުން ކަނޑައިެޅ C އަށްވުރެ  ބާޒާރަށް ނެރެން  ިއތުރުކުރުމަށް 

ިޑމާންޑް ބައްދަލުވާ  A އަށް ރުޖޫޢަ ވެގެންނެވެ. އީެއ ަސޕްލިައއާ  ފިައދާ އެންމެބޮޑުވީާނ ޕިޮއންޓް 

ޕިޮއންޓެވެ. ިމހެން ިމވީަނ ިޑމާންޑަށްވުރެ ަސޕްލިައ ިގނަވުމުންނެވެ. 
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ގަންނަީމހުން  ިވއްކުމަށެވެ.  އެއުފެއްދުމެއް  ބޮޑުފިައދާއެއްގިައ  އުފައްދީާނ  ީމހުން  އުފައްދާ 

ބާޒާރުގިައ  ވުމިާއއެކު  ގަންނާށެވެ.  އުފެއްދުމެއް  އެ  އަގެއްގިައ  ކުޑަ  ީވހާވްެސ  ބޭނުންވީާނ 

އުފެއްދުމެއްގެއަގު ކަނޑައެޅީޭނ ިމވާދަވިެރކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. ިމއަގަށް ިކޔީާނ މާރކެޓްރޭޓް އެވެ.

ިޑމާނޑް އިާއ ާސޕްލިައގެ މައްޗަށް ިމހާ ިދގުކޮށް ިލޔަންޖެހީުނ މިުޅ ިޢޤިްޡާޞީދ ަސއެންްސ 

މެދުގިައ  ދޭދީޭމހުންގެ  ޖަމާޢަތެއްގިައ  ކަމަށްވީާތއެވެ.  މައްޗަށް  ިމިބންގަލުގެ  ދީާނ  ިބނާވެގެން 

އުފެއްދުންތަކާ  މެދުގިައ ބަދަލުކުރެވޭ  ީމހުންގެ  ފެށީެނ އިަދ ިނމީެނވްެސ ދޭދޭ  އެކުވިެރކަން  އުފެދޭ 

ިމ ިވޔަފީާރގިައ  އުފާވިެރ ޖައްވެއްގިައ އުޅެވީޭނ  ިމިނވަން  ިވޔަފިާރންނެވެ. ހަމަޖެހޭ  ިޚދުމަތްތަކުގެ 

ީމހުންނިާއ  އުފައްދާ  މާޙައުލެއްގައެވެ.  ރިޭވފިައވާ  ިސޔަާސތު  ފިައދާވާގޮތައް  އެއްވަރަށް  ދެފަރާތަށް 

ގަންނަީމހުން ިހމާޔަތްކޮށްދޭ ޤާނޫނުތަކިާއ ޤަވިާޢދުތަކުންނެވެ.  

 

އަގަށް  މާރކެޓުގެ  އަގުހެދުމުގިައ  ބާރުތަކެއްވްެސ  އެހިެނހެން  ިގނަ  ވަރަށް  ިމނޫނަްސ 

ނުފޫޒުފޯރުވައެވެ. 

އެއްޗެއްގެ އަގުހަދިާއރު އެ އަގުގިައ އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ ބާޒާރިާއ ހަމައަށްދިާއރުގިައ 

އެއަގުން އިުނ ނުކުރެވޭނޭ ދެ ޚަރަދެއް ވެއެވެ. އީެއ އެއަގަށް އެއްޗެއް އުފެއިްދއްަސ ނުއުފެއިްދއްަސ 

ދެއްކުން،  ލޯނު  ތެރޭގިައ ލޯނެއްވާނަމަ  ކްޮސޓް(. އޭގެ  )ިފކްްސޑް  އަރަމުންދާނޭ އަގުތަކެވެ  އެއަގު 

ރެންޓް، ިއނުްޝއަރަންްސ، މިެޝނަީރފަދަ ތަކީެތގެ ޚަރަދުތަކެވެ. އަނެއް ޚަރަދީަކ އެ ޚަރަދުތަކަށް 

ބަދަލު ގެނިެވދާނެ ޚަރަދުތަކެވެ.)ވިޭރއަބަލް ކްޮސޓް( އެ ޚަރަދުތައް ިއތުރުވަމުންދީާނ އުފެއްދުންތިެރކަން 

ީމހުންގެ މާުސރައިާއ އުފައްދަން  ިއތުރުކިުރ ިމންވަރަކުންނެވެ. އޭގެތެރޭގިައ ދުވަހު މާުސރައަށިްތބޭ 

ބޭނުންކުރާ ތަކީެތގެ ޚަރަދު ިހމެނެއެވެ. 
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ިމތަފާތު ިމތާ ހާމަކޮށްލަންޖެހީެނ އެއްޗެއްގެ އަގު ހެދުމުގިައ )ިފކްްސޑް ކްޮސޓް( )ބަދަލުނުކުރެވޭ( 

ޚަރަދުތައް އީެއ އެއަގުގެ ތެރެއަށް މަޖުބޫރުން ވައްދަންޖެހޭ އެއްޗެކަށްވީާތއެވެ. ނަމަވްެސ ވިޭރއަބަލް 

ކްޮސޓްއީަކ ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގިައ މަދުކޮށް ިގނަކުރެވޭ ޚަރަދުތަކެވެ. 

އާބީާދއެއް  ގޮތެއްގިައ ިހނގީާނ އެކީަށގެއްވާ  ފިުރހަމަ  ޢޫުޞލުތައް  މީަތގިައ ބަޔާންވެގެނިްދޔަ 

މާޙައުލެއްގިައ ވިަކބައެއްގެ  ކުރިެވގެންނެވެ. ިމފަދަ  ޤިާއމު  އޮންނަ ޖަމާޢަތްތަކުގިައ ިޑމޮކްރީަސއެއް 

ނުފޫޒެއްނިެތ އުފެދޭ ގަނިެވއްކުމުގެ ބާޒާރަށް ިކޔީާނ ކޮންޕިެޓިޓވް މާރކެޓެވެ. 

ިމނޫން ގޮތްގޮތަށް ިހންގާ ވަރަށް ތަފާތު ިގނަ ނަނިްކޔާ މާރކެޓްތައްވީަނ އުފިެދފައެވެ. އިަދ 

ދީަނ އުފެދެމުންނެވެ. ިމގޮތުން ިއންޓަރނެޓްގެ މާރކެޓީަކ މިުޅން ތަފާތު ބާރުތަކެއް ިލިބގެންވާ އަލަށް 

އުފެދުނު މާރކެޓެކެވެ. 

އިަދ ިހންގާފިައވާ  ކަންކޮޅުތަކުގިައ ިހނގަމުންދާ  ިމވީަނ ދިުނޔޭގެ  ިތީރގިައ ބަޔާންކުރިެވފިައ 

އިެކ ވައްތަރުގެ މާކެޓުތަކުގެ ތެރިެއން ބައެއް މާރކެޓްތަކުގެ ކުރު ޚުލާާޞއެކެވެ. 



85ިއްޤތާިޞީދ ިސާޔަސަތްށ ައަވްސަކިޅެއްއ 



86ިއްޤތާިޞީދ ިސާޔަސަތްށ ައަވްސަކިޅެއްއ 

ކޮްނޕެިޓިޓވް މާރެކޓް ުނވަތަ ވަާދވިެރ މާރެކޓް  
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އެންމެ ފިުރހަމަ މާރކެޓީަކ އެ މާކެޓެއްގިައ ތަކިެތ ގަންނަން ިގނަބަޔަކު އިަދ ތަކިެތ ިވއްކާ 

ިގނަބަޔަކު ިމިނވަން ކަމިާއއެކު އެއްވްެސ ބައެއްގެ ނުފޫޒެއްނިެތ އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކާ ިޚދުމަތްތައް 

އުފައްދަންވާ  އިަދ  އަގު  އެއްޗެއްގެ  އެ  ިމމާރކެޓްގިައ  މާރކެޓެކެވެ.  އޮންނަ  ގޮތަށް  ގަނިެވއްކޭ 

ގަންނަ ީމހުންނަކަށްވްެސ އިަދ ިވއްކާ  ކަނޑައަޅީާނ މާރކެޓަކުންނެވެ. ިމ އަގުހެދުމަކަށް  ިމންވަރު 

ީމހުންނަކަށްވްެސ ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވޭނެއެވެ. ިމމާރކެޓަށް ވަނުމަކަށްވްެސ ނުކުތުމަކަށްވްެސ ހުރަހެއް 

އިަދ  ވާނެއެވެ.  ިހނގާލެއްފިުރހަމަ  މާރކެޓް  ިމ  ޖަމާޢަތްތަކުގިައ  ިގނަ  އާބީާދ  ނޯންނާނެއެވެ. 

ިމމާރކެޓްގިައ އެއް ިޚދުމަތެއް ިލިބދޭ އެތައް އުފެއްދުންތަކެއް އުފައްދާ ިވއްކާނެއެވެ. އިަދ މާރކެޓަށް 

ީމހުންނަށް  ގަންނަ  ނޯންނާނެއެވެ.  ޖާގައެއް  ބޮޑުވެގެންދާކަށް  ކުންފިުނތަކެއް  ފޯރުވޭވަރުގެ  ނުފޫޒު 

އެންމެ  ިމމާރކެޓީަކ  އެނގޭނެއެވެ.  ިމމާރކެޓްގިައ  ރަނގަޅަށް  އަގުތައް  ވައްތަރާ  އުފެއްދުމެއްގެ 

އާޅިާކޔީާނ  މާރކެޓްތައް  ވައްތަރެއްގެ  ހިުރހާ  އެހެން  މާރކެޓަކަށްވުމިާއއެކު  ިހނގާނޭ  ފިުރހަމައަށް 

ިމމާރކެޓާއެވެ.
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މޮޮނޕޮީލ
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މޮނޯޕީޮލއީަކ ވިަކީމހެއްގެ ނުވަތަ ވިަކ ކުންފުންޏެއްގެ ނުފޫޒު އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ިޚދުމަތެއް 

ގަންނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކުރެވޭގޮތަށް އޮންނަ މާރކެޓެވެ. މޮނޮޕީޮލއެއްގިައ އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ިޚދުމަތެއްގެ 

އުފެއްދުމަކަށް  އެ  ނެތުމާއެކު   )ަސބްްސިޓިޓއުޓެއް(  އުފެއްދުމެއް  އެހެން  ބޭނުންކުރެވޭ  ބަދަލުގިައ 

ވިަކީމހަކަށް  ބޮޑުބައެއް  ނޯންނާނެއެވެ. އިަދ މާރކެޓްގެ  ޖާގައެއް  ވާދަކުރެވޭނެ  ިޚދުމަތަކަށް  ނުވަތަ 

މޮނޮޕީޮލއެއްގެ  ިމފަދަ  އޮންނާނެއެވެ.  ގެނިެވފިައ  ދަށަށް  ކޮންޓްރޯލްގެ  ވިަކކުންފުންޏެއްގެ  ނުވަތަ 

މިައގަނޑު މަޤަްޞދަކަށްވީާނ މިުޅ މާރކެޓް ޑިޮމނޭޓްކުރުމެވެ. މޮނޯޕީޮލ މާރކެޓެއްގިައ އެކީަށގެންނުވާ 

ކިުރން  ޙީަޤޤަތުގިައ  ނެރެ  ބާޒާރަށް  ވިަކިލިމޓެއްގިައ  އުފެއްދުން  ބޭނުމުގިައ  ހޯދުމުގެ  ބޮޑުފިައދާ 

ިވއްކާނެއެވެ.  އަގުގިައ  މާމީަތ  އަގަށްވުރެ  ޖެހޭ  ބާޒާރުގިައ  ިޑމާންޑުން  އިާއ  ަސޕްލިައ  ބުނިެވިދޔަ 

މޮނޮޕީޮލއަކުން މާރކެޓް ޑިޮމނޭޓްކޮށްގެން ފުރަތަމަ ދިުނޔޭގިައ ެސނިްޓިބިލއަނަރަނަކަށީްވ މިައކްރޮޯސފްޓް 

ކުންފީުނގެ ިބލް ގޭޓްްސއެވެ. ނަމަވްެސ އެމިެރކާގެ އެނިްޓ-ޓްރްަސޓް ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިައކްރޮޯސފްޓް 

މާރކެޓްތައް  ބޭނުމީަކ  ޤާނޫނެއްގެ  ިމފަދަ  ކުރުވާފައެވެ.  މަޖުބޫރު  ބިައބިައކޮށްލުމަށް  ކުންފިުނވީަނ 

ވާދަވިެރ ކޮމްޕިެޓަޝނެއްގެތެރޭގިައ ރިެގޔުލޭޓް ކުރުމެވެ.

ރާއްޖެފަދަ އާބިާދކުޑަ ޖީާޒރާތަކެއްގިައ ިދިރއުޅޭ ީމހުން ިހންގާ ިވޔަފިާރތައް އެއް ކުންފުންޏެއްގެ 

ބޮޑުފިައދާ  އެކީަށގެންނުވާ  އަގުތަކުގިައ  ނުހަމަ  ިހންގިައ  އޫުޞލުން  މޮނޮޕީޮލގެ  ގެންެސ  ދަށަށް 

ނެރިެވދާނެއެވެ. އެނިްޓ-ޓްރްަސޓް ޤާނުނުތަކެއް ހިެދފިައނުވާ ރާއްޖެފަދަ ޤައުމުތަކުގިައ، ބޭނުންތައް 

ިގނަވަމުނިްދޔަވަރަކަށް ިމފަދަ މޮނޮޕީޮލތައް އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ދީާނ ިއތުރުވަމުންނެވެ.   

ކުރަމުން  މާރކެޓް  މޮނޮޕީޮލއެއްގެގޮތުގިައ  ަސރުކާރުގެ  އުފެއްދުންތައް  ބައެއް  ަސރުކާރުން 

ބޮޑުބައެއް  އެކްްސޕޯރޓްގެ  މިުޅރާއްޖޭގެ  އެއްދުވްަސވަރެއްގިައ  ިދވިެހރާއްޖޭގިައ  ގެންދެއެވެ. 

ިފިނކިުރ  ފަހަކާޖެހެންދެން  ދިާދ  އިަދ  ގޮތުގައެވެ.  މޮނޮޕީޮލއެއްގެ  ަސރުކާރުގެ  އީޮތ  ގާތްގަނޑަކަށް 

ެސކްޓަރުގިައ  ޕްރިައވެޓް  އިަދ  ިމގޮތުގައެވެ.  އީޮތވްެސ  މާރކެޓް  އެކްްސޕޯރޓްކުރުމުގެ  ކަނޑުމްަސ 

ފޭަސހަ  )ިއންވްެސޓްކުރާނޭ  ކިައީރގައެވެ.  ދިާދ  މޮނޮޕީޮލއަކާ  ިދނުންވްެސވީަނ  ިޚދުމަތް  ޓިޫރޒަމްގެ 

މަގެއް ނެތް ތަނެއްގިައ ިކތަންމެ އެތެރެ ފެންނަ މާޙައުލެއްގިައ ިބޑްކޮށްގެން ިރޒޯޓް ިޑވެލޮޕްކުރުމަށް 
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ރަށްތަކެއް ިދނަކްަސ އެރަށްތައް ިބނާކުރުމާ ިހންގުން މޮނޮޕޮލިޮއޒް ކުރީާނ ލިާރހިުރ އިަދ ބޭންކްތަކުގިައ 

މޯގޭޖް ކުރާނެ މުދަލާ ިގނަ އެކައުންޓް ގެންގުޅޭ މުއަްސނިދންނެވެ.( މާލޭގެ ބޯފެނާ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމާ 

މޮނޮޕީޮލއެވެ.  ަސރުކާރުގެ  އީެއ  ކަމުގިައީވނަމަވްެސ  ިޚދުމަތްތައް  އާަސީސ  ިޚދުމަތީަކ  ކަރަންޓްގެ 

އެކުންފިުނތައް ިހނގުން ދިޯދޔާވެ ކަރަޕަްޝން ިއތުރުވެގެން ގެއްލުންވާނަމަ އެ ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށް 

ރައިްޔތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އާަސީސ ިޚދުމަތްތަކުގެ އަގު އެކިަށގެންނުވާވަރަށް ބޮޑުކުރަންޖިެހދާނެއެވެ. 

ޚާއަްޞކޮށް ިދިރއުޅުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ިޚދުމަތެއް އެންމެ ިވޔާފިާރވިެރއެއްގެ 

ދަށަށް އަތުވެއްޖެނަމަ އެ މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅީާނ އެ ިވޔަފިާރވިެރއެކެވެ. ިމގޮތުން މޮނޮޕީޮލއެއްގިައ 

ިވޔަފިާރއަކުން އެކީަށގެންނުވާ ބޮޑުފިައދާއެއް ނެގުމީަކ ކުރިެވދާނެ ކަމެކެވެ. 

މޮނޯޕީޮލގެ މާރކެޓީަކ ނުފޫޒުގަދަ ިވޔަފިާރވިެރން ިހންގާ ިވޔަފިާރއެއްކަމަށްވިާއރު ިއތުރީުމހުންނަށް 

ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ  ފިުރހަމަ  ކުރާނެއެވެ.  ކިުރމިަތ  ހުރްަސތަކެއް  ިގނަގުނަ  ވަނުމަށް  އެމާރކެޓަށް 

މޮނޯޕީޮލ މާކެޓަކަށް އޮންނަ ޖާގަ ވަރަށް ހިަނވާނެއެވެ.
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އޮިލގޯޕޮީލ
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ިޚދްމަތެއް  ނުވަތަ  މުދަލެއް  ވިަކ  މަދުބަޔަކު  މާރކެޓެއްގިައ  ބަޔާންކުރާނަމަ  ކުރުކޮށް  ވަރަށް 

ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ކުރާ ިވޔަފިާރއަށް ިކޔީަނ އިޮލގޯޕީޮލއެވެ. ިމފަދަ މާރކެޓެއް އުފެދީެނ ިވއްކާ މަދު 

ިސޔަާސތެއް  ރިޭވފިައވާ  އޮންނަގޮތަށް  ިޚދުމަތެއް  ނުވަތަ  ވިަކ އުފެއްދުމެއް  ދަށަށް  ބާރުގެ  ބައެއްގެ 

ކުންފިުނތަކީަކ  ބަރގަރ-ިކންގްފަދަ  މެކްޑޮނަލްޑްްސއިާއ  ިމާސލަކަށް  ތަންތާނގައެވެ.  އޮންނަ 

ިޑމާންޑިާއ  އަލީުވގެ  ިމކުންފިުނތަކުން  ީމހުންނެވެ.  ގަންނަ  އަލިުވ  އެންމިެގނަިއން  ދިުނޔޭގިައ 

އުފައްދާނެ ވިަކވައްތަރެއް، އެއަށްދޭނެ އަގެއް އިަދ ިޑިލވަރ ކުރާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމުގިައ ބޮޑު 

އުފައްދާ  ަސބަބުން  ގެއްގުޅުމުގެ  ިމއޫުޞލު  ބޮޑިެތ ުސޕަރމާރކެޓްތަކުންވްެސ  ފޯރުވައެވެ.  ނުފޫޒެއް 

ކިުދކުންފިުނތައް ިތބެންޖެހީެނ އެފަދަ ކުންފިުނތަކުގެ ކޮމާންޑުގެ ދަށުގައެވެ.

ިޑމޮކްރީަސއަށް  ވާދަވިެރ މާރކެޓެއްގިައ  މާރކެޓެއްގިައ ނުވަތަ  ކޮންޕިެޓިޓވް  ހުޅުވާލިެވފިައވާ 

ކޮންމެ  ގެންދީަނ  ިބނާކުރަމުން  ިސޔަާސތު  ިޢޤިްތާޞީދ  ހާމަކުރާ  ީލޑަރުން  ިސޔީާސ  ކެމްޕޭންކުރާ 

ފުޅާކުރުމުގެ  ިޚދްމަތަކަށްވްެސ ހުރަހެއްނިެތ ނުފޫޒެއްނިެތ ވާދަކޮށް  އުފެއްދުމަކަށްވްެސ އިަދ ކޮންމެ 

ޖާގަ އޮންނާނެކަމުގެ ވަޢުދުތައް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވްެސ އެވާހަކަތައް އަޑުއަހީާމހުން ިވްސނަންޖެހޭ 

ޙީަޤޤަތުގިައ  ނޫންކަމެވެ.  މީަތގިައ  ިބންގަލެއްގެ  ިޑމޮކްރީަސގެ  ިހނގަމުންދީަނީކ  ިމމާރކެޓް  ކަމީަކ 

ިސޔަާސތެއްގެ  ހަމަނުވާ  ިތލަފަތް  ިހނގީަނ އިޮލގޯޕީޮލގެ  ިމމާރކެޓުގިައ ިގނަ އުފެއްދުމިާއ ިޚދުމަތް 

ދަށުންނެވެ. 

ދިުނޔޭގެ ކިުރއަރާފިައވާ ޤައުމުތަކުގިައވްެސ ބައެއް އުފެއްދުމިާއ ިޚދުމަތްތަކުގެ މާރކެޓްތަކުގެ 

75% ކޮންޓްރޯލް ކުރީަނ ދިެތން ކުންފުންޏަކުންނެވެ. ިމާސލަކަށް ިފިނބިުއމުގެ މާކެޓުގިައ ކޮކާކޯލާ، 

ޕެޕީްސ ފަދަ ކުންފިުނތަކީަކ އިޮލގޯޕީޮލގެދަށުން ިހންގާ ކުންފިުނތަކެވެ.  
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ޕްލުޓޮކްރީެސ
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ޕްލުޓޮކްރީެސއީަކ ޤައުމެއްގެ ިއޤިްޡާޞީދ ިސޔަާސތު ިބނާކުރިާއރު އެ ިސޔަާސތު ރާވާ ިހންގާ 

ނުވަތަ  ވިެރކަންކުރާ  މުއަްސނިދން  ނުވަތަ  ކޮންޓްރޯލުގެދަށުގިައ  މުއަްސނިދންގެ  ަސރުކާރީަކ 

މުއަްސނިދންގެ ނުފޫޒުން ިހންގާ ަސރުކާރެއް އޮންނަ ިސޔަާސތަށް ިކޔާ ނަމެކެވެ. ޕްލުޓޮކްރީެސއެއްގިައ 

ޯސަސލް  ބޮޑުވާނެއެވެ.  ތަފާތު  ިޢޖިްތމީާޢ  އިަދ  ިޢޤިްޡާޞީދ  ހުންނަ  ފީަޤރުންނާ  މުއަްސނިދންނާ 

ިވޔަފިާރވިެރން  ޢިާޢީލވިެރކަމެއް  ިބނާކުރީަނ  ޕްލުޓޮކްރީެސއެއް  ތީާރީޚގޮތުން  ދަށްވާނެއެވެ.  މިޮބިލީޓ 

ބާރު  ޕްލުޓޮކްރީެސގެ  ިޑމޮކްރީަސއެއްގިައ  ިމޒަމާނުގެ  ަސރުކާރަކުންނެވެ.  ިހންގާ  ިތބެގެން  އީަޑގިައ 

ކެންޕޭންތަކަށް  ީމގެތެރޭގިައ  ނުފޫޒުންނެވެ.  ިވޔަފިާރވިެރންގެ  ބޮޑިެތ  ފޯރުކުރުވީަނ  ަސރުކާރަށް 

ދައްކަންޖެހޭ  ޤާނީޫނގޮތުން  ިރްޝވަތިުދނުމާ  ީމހުންނަށް  ިހންގާ  ަސރުކާރު  ފިައނޭންްސކުރުމިާއ 

ިއންކަމް ޓެކްްސއާ އެހިެނހެން ޓެކްްސއާ ރެންޓް ނުދައްކާ ަސރުކާރަށް ދިަތކުރުމާ ިވޔަފީާރގެ ފިައދާ 

އެހެން ޤައުމުތަކުގިައ ިއންވްެސޓްކުރުން ިހމެނޭނެއެވެ. ޕްލުޓޮކްރީެސއެއްގިައ ޤާނޫނު ހަދާ މިަޖީލހުގެ 

މެމްބަރުންނަށްވްެސ ިރްޝވަތީުދ ކެންޕޭނަށް ފަންޑުކުރުމާ ިމފަދަ ނުފޫޒުތަކުން އެފަދަ މާރކެޓްތަކަށް 

ފިައދާވާގޮތައް ހެދޭ ޤާނުނުތައްވްެސ ލަންބާނެއެވެ. ީމގިެއތުރަށް ިދވިެހރާއްޖޭގިައ ިމފަދަ ޢާންމުންނަށް 

ގެއްލުންހިުރ ިވޔަފިާރ ފުޅާވެގެން ިދޔަނީުދ ހުޅިުވފިައވާ މާރކެޓެއްގެ ިދފާޢުގިައ ހިެދފިައވާ ޤާނޫނުތަކިާއ 

ފުޅާވެގެން  ިވޔަފިާރ  ޕްލުޓޮކްރީެސގެ  އިަދ  އިޮލގޯޕީޮލ  މޮނޮޕީޮލއިާއ  ނެތުމުން  ހިެދފިައ  ޤަވިާއދުތައް 

މާރކެޓްތައް  ިވޔަފީާރގެ  ިމފަދަ  ިގނަވަމުންނެވެ. ޤައުމެއްގިައ  ދީަނ  ދޮރުތައް  ހުޅިުވފިައވާ  ިދޔުމަށް 

ކޮންޓްރޯލް ނުކުރިެވއްޖެނަމަ ޕްލުޓޮކްރީެސ ބަދަލުވެގެންދީާނ ކްލެޕްޓޮކްރީަސއަކަށެވެ.
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ކްލެޕްޓޮކްރަީސ
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ކްލެޕްޓޮކްރީަސއަކަށް ޤައުމެއް ވެއިްޓއްޖެ ިހނދެއްގިައ ރައިްޔތުންގެ އަތުން ނެގޭ ަސރުކާރުގެ 

ީޖބުތަކަށެވެ. ިމފަދަަސރުކާރެއްގިައ  އިަމއްލަ  ވަދެގެންދީާނ ޕަވަރހޯލޑަރުންގެ  ބޮޑުބައެއް  ޢާމްދީަނގެ 

ބާރުގަދަ  ިހންގާ  ަސރުކާރު  ވީާނ  ވީަޞލަތްތައް  ޤުދްރީަތ  ޤައުމުގެ  ޢާންމުވާނެއެވެ.  ކަރަޕަްޝން 

ިތބީޭނ  ިހންގުމުގިައ  ަސރުކާރެއްގެ  ިމފަދަ  ިމލިްކއްޔާތަށެވެ.  އިަމއްލަ  ީލޑަރުންގެ  ިސޔީާސ 

ބޮޑިެތ  ރަޙްމަތްތިެރންނެވެ.  ގާތް  ގާތިްތމާގީެމހުންނާ  މެމްބަރުންނާ  ޢިާޢލާގެ  ވިެރކަންކުރީާމހެއްގެ 

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓްތައް ިލބީޭނ ކަމަށް އެންމެ އެކީަށގެއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގިައ ކަމަށް 

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  ިމފަދަ  ީމހުންނަށެވެ.  ގާތިްތމާގެ  ވިެރކަންކުރީާމހުންގެ  އެކީަށގެންނިުވނަމަވްެސ 

ިޑކްޓޭޓަރުން  ގިުޅފިައވީަނ  ިސޔަާސތު  ކްލެޕްޓޮކްރީަސގެ  ބަލާލުމެއްނޯންނާނެއެވެ.  ކިޮލީޓއަކަށް 

އެއްދުވަހުން  ފެންވަރު  ިދިރއުޅުމުގެ  ރައިްޔތުންގެ  ޤައުމުތަކުގެ  ިމފަދަ  ޤައުމުތަކާއެވެ.  ވިެރކަންކުރާ 

އަނެއްދުވަހަށް ދީާނ ދަށަށެވެ. ީމހުން ިބނާކުރުމަށާ ހްޮސިޕޓަލްތައްހެދުމަށާ ިމފަދަ އާަސީސބޭނުންތަކަށިާއ 

ޢާންމުރައިްޔތުންގެ ިދިރއުޅުމުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓެކްްސގެ ގޮތުގިައ ނަގާފިައާސ ނަހަމަގޮތުގިައ، 

ިމވީަނ  ިތީރގިައ  ހަދާނެއެވެ.  އިެކގޮތްގޮތުން  ފިައާސކަމުގިައ  އިަމއްލަ  ީމހުންގެ  ިހންގާ  ަސރުކާރު 

ޤައުމުތަކުގިައ ކޮރަޕަްޝން އަށަގެންފިައވާ ިމންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކިައ މަަސއްކަތްކުރާ ބިައނަލްއަޤްވީާމ 

ޖިަމއްޔާއެއްކަމުގިައވާ ޓްރާންްސޕޭރެނީްސ ިއންޓަރނަެޝނަލްގެ ފަރާތުން 2004 ވަނައަހަރު ާޝިޢޢުކިުރ 

ބޮޑިެތ ިޚޔާނާތްތައްވެފިައވާ 10 ރީައުސންގެތެރިެއން 6 ރީައުސންގެ ނަމާ ިއހުމާލިުވކަމަށް ތުހުމަތު 

ކުރެވޭ ފިައާސގެ ޢަދަދުތަކެވެ.

◄ )$US ްިއނޑޯނޭިޝޔާގެ ކީުރގެ ރީައްސ ުސހާރޓޯ 98-1967 )15 ިބިލޔަން - 35 ިބިލއަނ

◄ )$US ްިފިލީޕންްސ ގެ ކީުރގެ ރީައްސ ފިެރިޑނާންޑް މާރކްޯސ 86-1972 )5ިބިލއަން - 10ިބިލއަނ

◄ )$US ްޒީައތުގެ ކީުރގެ ރީައްސ މޮބޫޓޯ ެސޭސ ެސކޯ 97-1965 )5 ިބިލއަނ

◄ )$US ްިނޖިޭރޔާގެ ކީުރގެ ރީައްސ ަސީމ އަބާޗާ  98-1998 )2ިބިލއަން - 5 ިބިލއަނ

◄ )$US ްާސިބޔާ/ޔޫގްޯސލިޭވއާގެ ކީުރގެ ރީައްސ ޮސލްބޮޑާން ިމލެޮސިވޗް 1989 2000 )1 ިބިލއަނ

◄ )$US ްހީައީތގެ ކީުރގެ ރީައްސ ޖޯންކްލޯޑް ދުވިަލޔޭ 1989 - 2000 )300ިބިލއަން - 800 ިމިލއަނ
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ިއޓަރެނޓް މާރެކޓް
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ިވިހވަނަ ޤަރުނު ިނިމގެނިްދޔިައރު އުފެއްދުންތަކާ ިޚދުމަތްތަކުގެ މާރކެޓްވީަނ ިއންޓަރނެޓްގެ 

ޒީަރޢަތުން މިުޅދިުނޔެއަށް ހުޅުވާލިެވ ބިައނަލްއަޤްވީާމ ިއޤިްތާޞދަށް އެންމެންނަށް ވަދިެނކުމެވޭގޮތައް 

ހުޅުވާލިެވފައެވެ. ިގނަބަޔަކު ޤަބޫލުކުރަމުނިްދޔީައ ިއންޓަރނެޓް މާރކެޓުން ހުޅުވާލިެވފިައވާ ިމިނވަން 

މާރކެޓެއް ދިުނޔޭގިައ އުފިެދގެން ދާނެކަމަށެވެ. ނަމަވްެސ ިމމާރކެޓްވްެސ ިމއަދު ދީަނ މޮނޮޕީޮލއިާއ 

އިޮލގޯޕީޮލގެ ބާރުތައް ިއތުރަށް މިުޅދިުނޔެއަށް ފުޅާކުރުމުގެ ވީަޞލަތަކަށް ވަމުންނެވެ. ގޫގުލް، ީއބޭ، 

ޔިޫޓޔުބްފަދަ ިއންޓަރނެޓް ކުންފިުނތައް ިމގޮތުން ފާހަގަ ކުރިެވގެންދެއެވެ.
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ަނލް ިއކޮޮނިމކްްސ ިއްނޓަރނަޭޝ
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ކިުރން ބަޔާންކޮށްފިައވާ މެކްރޯ އިަދ މިައކްރޯ ިއކޮނޮިމކްްސގެތެރޭގިައ އުފެއްދޭ އުފެއްދުންތަކިާއ 

ކިުރޔަށް  ިއޤިްޡާޞދެއް  އޮންނަނަމަ  ިވއްކާގޮތަށް  އިަދ  އުފައްދާ  އެޤައުމަކުން  ިޚދުމަތްތަށް  ދެވޭ 

ގެނިްދއުމަށް ިމއަދުވީަނ އެއްވްެސ ޤައުމަކަށް ނުކުޅިެދފައެވެ. ަސބަބީަކ ިމއަދު ކޮންމެ ީމހަކަށްވްެސ 

ީމގެތެރިެއން  ބޭނުންވެފައެވެ.  ވީަނ  ތަކިެތ  ވަރަށިްގނަ  ފިުރހަމަކުރުމަށް  ިދިރއުޅުން  އީެމހެއްގެ 

ިމއަދު  އެއްޗެއެްސވެ.  ކުރިެވފިައވާ  ިއމްޕޯރޓް  ޤައުމަކުން  އެހެން  ކޮންމެވްެސ  ތަކެއްޗީަކ  ިގނަ 

އެންމެންނަށްވްެސ ޤަބޫލް ކުރެވޭ ޙީަޤގަތީަކ ިއމްޕޯޓް ކުރުމިާއ އެކްްސޕޯޓް ކުރުމުގިައ ދެފަރާތަށްވްެސ 

)ފީްރޓްރޭޑް( ހުޅުވުނު  އެންމެ ފިައދާ ބޮޑުވެގެންދީާނ  ހުރްަސތަކެއްނިެތ ިވޔަފިާރކުރުމުގެ ދޮރުތައް 

ިމންވަރަކުންކަމުގައެވެ.

ިލބޭ  އަގުހެޔޮކޮށް  އެންމެ  ަސިއފަތް  ބަދަލުގިައ  ހެއްދުމުގެ  ަސިއފަތް  ރާއްޖޭގިައ  ިމާސލަކަށް 

ޤައުމަކުން ިއމްޕޯޓްކޮށް ރާއްޖޭގިައ އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް އުފެއްދޭ އުފެއްދުމެއް އެކްްސޕޯޓްކޮށްގެން ިލބޭ 

އާމްދީަނއަކުން ިވޔަފިާރ ބެލެންްސކުރުމުން ދެފަރާތަށްވްެސ ފިައދާވާނެއެވެ. 'ިތޔީަރ އޮފް ކޮންޕެރިަޓވް 

އިަދ  ތަކިެތ  އުފެއްދޭ  އަގުހެކޮށް  އެންމެ  އިަދ  މޮޅަށް  އެންމެ  އެޤައުމަކަށް  އެޑްވާންޓޭޖް'ގެމާނައީަކ 

ިޚދުމަތް އުފެއްދުމަށް ްސޕަެޝލިައޒް ވުމިާއއެކު އެޤައުމަކުން އަގުހެޔޮކޮށް ިލބެންނެތް މުދަލާ ިޚދްމަތާ 

ބަދަލުކުރުމުގެ ިވޔަފިާރ ިހންގުމެވެ. 

ީމގެ ިއތުރަށް ިއންވްެސޓްކުރުމަށް ަސރުކާރަށާ ޕްރިައވެޓް ެސކްޓަރަށް ބޭނުންވާ ފިައާސ ނުވަތަ 

ިއންވްެސޓްމެންޓްތައްކުރާ  އެންމެފިައދާބޮޑު  ހުރްަސކޮށް  ބޯޑަރުތައް  މަަސއްކަތްތިެރން  އިަދ  ކިެޕޓަލް 

ޤައުމުތަކުގެ ިއޤިްޡާޞދުގިައ ބިައވިެރވެވޭނެގޮތްތަކަށް ިގނަޤައުމުތަކުގެ ިއޤިްޡާޞީދ ިސޔަާސތު ިމއަދު 

ވީަނ ބައްޓަން ކޮށްފައެވެ. 

ދިުނޔޭގެ ިގނަޤައުމުތަކެއްގެ މެދުގިައ ިމިނވަން ިވޔަފީާރގެ މުޢާޙަދާތައް ދީަނ ިގނަވަމުންނެވެ. 

 1992 މެދުގިައ  ޤައުމުގެ  ިމިތން  މެކިްސކޯ  އިަދ  ކެނެޑާ  ްސޓޭޓްސއިާއ  ޔުނަިއޓެޑް  ީމގެތެރޭގިައ 

އެގީްރމެންޓް،  ފީްރޓްރޭޑް  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ  ިއންފިެށގެން   1 ޖެނުއީަރ  1994ގެ  ޮސިއކޮށް  ގިައ 
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ނަފްޓާ، އިަދ ާސކް ޤައުމުތަކުގެ މެދުގިައ 2006 ޖެނުއީަރ 6 ގިައ ކުރިެވފިައވާ ާސކް ފީްރޓްރޭޑް 

ފީްރޓްރޭޑް  އިާސއާން  ިހނގަމުންދާ  އުފިެދ  ޤައުމުތަކުގެމެދުގިައ  އިާސއާން  ަސފްޓާ،  އެގީްރމެންޓް، 

އިޭރޔާ، އަފްޓާ، ިމާސލުގެގޮތުގިައ ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. އިަދ ިގނަގުނަ ފީްރޓްރޭޑް އެގީްރމެންޓްތަކުގިައ 

މްަޝވަރާކުރެވެމުންދާކީަމ  މެދުގިައ  ިއއިްތޙާދުތަކުގެ  މެދުގައިާއ  ޤައުމުތަކުގެ  އިެކއިެކ  ޮސިއކުރުމަށް 

ފިައދާތަކެއް  ޤައުމަކަށްވްެސ  ހިުރހާ  ބިައވިެރވާ  ަސބަބުން  އެގީްރމެންޓްތަކުގެ  ފީްރޓްރޭޑް  ިމފަދަ 

ކުރީާތކަމުގިައ ނީޫނ ނުވާނެއެވެ.

ޤައުމުތަކުގެ  ދޭދޭ  ފުޅާކުރުމުގެގޮތުން  ޓްރޭޑް  ފިައދާއީަކ  އެގީްރމެންޓެއްގެ  ފީްރޓްރޭޑް 

މެދުގިައވާ ބިައނަލް ޢަޤްވީާމ ޓްރޭޑަށް އިެޅފިައވާ ހުރްަސތައް މަދުކޮށް އުފެއްދުންތަކިާއ ިޚދުމަތްތައް 

ކުރުވުމާ  ްސޕަެޝލިައޒް  ޤައުމުތައް  ދަށުން  ިތއީަރގެ  އެޑްވާންޓޭޖް  ކޮމްޕެރިެޓވް  ފުޅާކުރުމުގެގޮތުން 

އެކަމުގެ ފިައދާ ބިައވިެރވާ ހިުރހާ ޤައުމުތަކަށް ހޯދިާދނުމެވެ. ފީްރޓްރޭޑްގެ ފިައދާއިާއމެދު ކުރެވެމުންދާ 

ބަހުޘް ިގނަކަމުގިައވިާހނދު އެޤައުމުތަކުގެ މުއަްސނިދންނިާއ ފީަޤރުންގެ ތަފާތަކަށް އެކީަށގެންވާގޮތަކަށް 

ފާހަގަ  ނާންނަކަން  ިނމުމެއް  ބަހަުސކަށް  ކުރެވެމުންދާ  އިައްސފިައނުވާކަމަށް  ބަދަލެއް  ރަނގަޅު 

ކުރެވެއެވެ. ނަމަވްެސ ފީްރޓްރޭޑަށް ަސޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގިައ ިމިވޔަފީާރގިައ ިލބޭ ފިައދާ 

ިންސބަތުން ވާ ގެއްލުމަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ބުނަމުންދެއެވެ. 

ކޮންމެ ިސްސޓަމެއްގެދަށުން އެކްްސޕޯޓް ިއމްޕޯޓްގެ ިވޔަފިާރ ިހނިްގ ކަމުގިައިވޔްަސ ޤައުމަކުން 

ިއމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލަށްވުރެ   އެކްްސޕޯޓްކުރެވޭ ިމންވަރު ިގނަވަމުންދާނަމަ ވީަޒފާތައް ިއތުރުވެގެން 

ދާނެއެވެ. )ގަންނަީމހުންނާ، ިއންވްެސޓް ކުރީާމހުންނިާއ، ަސރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ިއތުރުވުމުން ނުކުންނަ 

ނަީތޖާއިާއ އެއްކަހަލަގޮތަކަށް ިއޤިްތާސދު ބައްޓަންވާނެއެވެ.( ނަމަވްެސ އެކްްސޕޯޓް ިގނަވަމުންގްޮސ 

ހުންނަ  ގަންނަން  ިގނަީވނަމަވްެސ  ވީަޒފާތައް  ިގނަވެއްޖެނަމަ  އެކްްސޕޯޓް  ިއމްޕޯޓްކުރާވަރަށްވުރެ 

ިއތުރުކުރުމުގެ  ިއތުރުކުރުކުރުމުގެ ިސޔަާސތު އެކްްސޕޯޓް  ތަކިެތ މަދުވެގެން ދާނެއެވެ. ީވމާ ވީަޒފާ 

ިސޔަާސތަށްވުރެ ރަނގަޅުކަމުގިައ ިއޤިްޡާޞީދ މިާހރުން ދެކެއެވެ.
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ބެލެންްސ  ޚަރަދުގެ  ތަކެއްޗިާއ  އެކްްސޕޯޓްކުރެވޭ  ޚަރަދުތައް  ތަކެއްޗިާއ  ިއމްޕޯޓްކުރެވޭ 

އެވެ. ތަކިެތ އެއްޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ޓްރޭޑްކުރީަނ  ޕޭމެންޓް  ިކޔީަނ ބެލެންްސ އޮފް  ީޝޓަށް 

ިމދެޤައުމުވްެސ އެއްބްަސވެ ފިައާސއެއްގެ މައްޗަށް އަގު ހަދިައގެންނެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމިައގެ 

ކިުރން ބިައނަލް އަޤްވީާމ ޓްރޭޑް އަގުކުރަމުން ގެނިްދޔީައ ރަނުގެ ބަރުދަނަށް އަގުހަދިައގެންނެވެ. ދޭދޭ 

ޤައުމުތަކުގެ މެދުގިައ ކުރެވޭ އެކްްސޕޯޓް ިއމްޕޯޓްގިައ ތަފާތެއްވާނަމަ އެތަފާތުގެ އަގު )ބެލެންްސއޮފް 

ޕޭމެންޓް ގެ ޑިެފިސޓް( ހަމަޖައަްސމުން އިައްސފިައވީަނ ރަނުންނެވެ. ިމ ިސިސްސޓަމަށް ިކޔާފިައވީަނ 

ގޯލްޑް ްސޓޭންޑަރޑްއެވެ. ިމގޮތަށް ރަނުން ފިައާސ ދެއްކުމީަކ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވުމިާއއެކު 

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު ބްރެޓަން ވުޑްްސ އެގިްރމެންޓްގެ ދަށުން ިމިސްސޓަމަށް 1944ގިައ 

ހަމަޖެއުްސމަށް  މުޢާމަލާތުތައް  ކުރެވޭ  އަޤްވީާމގޮތުން  ބަދަލުތަކެއްވީަނ ގެނިެވފައެވެ. އިަދ ބިައނަލް 

ބަރުދަނަށް  ރަނުގެ  ރޭޓެއް  އެކްްސޗޭންޖް  ފިައާސގެ  އެޤައުމެއްގެ  ޤައުމަކުންވްެސ  ކޮންމެ  ިނނީްމ 

ވަގީުތގޮތުން  ތަފާތު  ޕޭމެންޓްގެ  އޮފް  ބެލެންްސ  ފަންޑުން  މިަނޓީަރ  ިއންޓަރނަެޝނަލް  ކަނޑައަޅާ 

ހަމަޖައާްސދޭ ގޮތަށެވެ. ނަމަވްެސ ިމިސްސޓަމުގިައވްެސ ޓެނަްޝންތަކެއް އުފިެދ އޯގްަސޓް 1971ގިައ 

ަސރުކާރުން ނުވަތަ ފެޑަރަލް ިރޒާވް ބޭންކުން ޑޮލަރ ރަނާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓީާލއެވެ. އިަދ ޔޫއްެސ 

ޑޮލަރ ިރޒާވް ކަރަނީްސއަކަށްވުމިާއއެކު ރަނަީކ ފިައާސއެއް ނޫންކަމުގިައ ިއޢުލާންވެގެން ިދޔީައއެވެ. 

ގަނިެވއްކާ  އަގުހިެދ  ދަށުން  ިޑމާންޑްގެ  އިާއ  ަސޕްލިައ  އެއްގޮތަށް  މައުދަނުތަކެކޭ  އެހެން  )ރަނަީކ 

އެއްޗަކަށް ބަދަލީުވއެވެ.( އެހެން ނަމަވްެސ ދިުނޔޭގެ މާރކެޓްތަކުގެ ިއންފްލަޭޝން ބަލާ ބަރީޯމޓަރަކަށް 

ރަން ވެގެން ިދޔީައ އިަދވްެސ ރަނަީކ އެންމެން ގަބޫލްކުރާ އެންމެ އަގުބޮޑު މަޢްދަން ކަމަށްވީާތއެވެ. 

ިއންފްލަޭޝން  އިަދ  މައްޗަށެވެ.  އަގުދީާނ  ރަނުގެ  މިަތވަމުންދިާއރެއްގިައ  ިއންފްލަޭޝން  )ދިުނޔޭގެ 

ދައްވަމުންދާވަރަކަށް ރަނުގެ އަގު ދަށްވެގެން ދެއެވެ.( 

ިމހާތަނާ ޖެހެންދެންވްެސ އެންމެ ވަރުގަދަ ިއޤިްތާސދީަކ އެމިެރކާގެ ިއޤިްތާސދަށްވެފިައ ޔޫއްެސ 

ޤައުމެއްގެ  ހިުރހާ  ދިުނޔޭގެ  އޮތުމުން  އަކަށްވެފިައ  ފިައާސ  ިރޒާވް  އަޤްވީާމ  ބިައނަލް  ޑޮލަރީަކ 

ިއޤިްތާސދަށް ބަރާޯސކުރަން ޖިެހފައެވެ. ިމހެންވުމިާއއެކު އެމިެރކާގެ  ިމވީަނ އެމިެރކާގެ  ިއޤިްތާސދު 

ިރޒާވް  ބަހައްޓާފިައހިުރ  ިރޒާވް  ޑޮލަރުން  ދަށްވުމުން  އަގު  ޑޮލަރގެ  މައްޗަށްދާނަމަ  ިއންފްލަޭޝން 
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މަދުވެގެން ދީާނއެވެ. އިަދ ޑޮލަރ ޕެގްކޮށްފިައ ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ފިައާސގެ އަގު އެހެން 

ޤައުމުތަކިާއ އަޅާބަލިާއރު ިޑވިެލޔުވެގެން ދީަނއެވެ.

ޤައުމުތަކުގެ  ޔޫރަޕްގެ  ިގނަީއ  އެންމެ  ތެރޭގިައ  ޓިޫރްސޓުންގެ  އަންނަ  ރާއްޖެ  ިމާސލަކަށް 

ޑޮލަރިާއ  އެމިެރކާ  ޔޫރޯއެވެ.  ބޭނުންކުރީަނ  ިމހާރު  ިއއިްތހާދު  ޔޫރަޕްގެ  އިަދ  ޓުއިަރްސޓުންނެވެ. 

ޔޫރޯއިާއ އަޅާބަލިާއރު ޔޫރޯގެ ިންސބަތުން ޔޫއްެސޑޮލަރ އަގުހެޔޮވުމުން )ިޑޕިްރިސއޭޓްވަމުން( ދާނަމަ 

އެމިެރކާ ޑޮލަރުން އަގުހަދާފިައހިުރ ިރޯސރޓް ހޮޓާފަދަ ތަންތަނުން ިވއްކާ ރޭޓް އެއްވަރަކަށް އޮތްަސ 

ޔޫރޯގެ ިންސބަތުން ރާއްޖޭގެ ިމފަދަ ހޮޓާތައް އަގުހެޔޮވެގެންދެއެވެ. ަސބަބީަކ މަދު ޔޫރޯކޮޅަކުން ިގނަ 

ޑޮލަރ ިލބީޭތއެވެ. އިަދ ިމގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގިައ ޔޫރޯގެ އުފެއްދުން އަގުބޮޑުވެގެންދާނެއެވެ. އީެއ 

ޑޮލަރަކަށް ިލބޭ ޔޫރޯ މަދުވީާތއެވެ.

ީވމާ އެމިެރކާ ޑޮލަރާ ޕެގް ކޮށްފިައ ހުރުމުން ޑޮލަރއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އެޤައުމުތަކުގެ 

ފިައާސގެ އަގު އެހެން ފިައާސތަކުގެ ިންސބަތުން ބަދަލުވަމުންދާނެއެވެ.

ނަމަވްެސ  އަގުހެޔޮވާނެއެވެ.  އެއްޗިެހ  އުފައްދާ  އެމިެރކާގިައ  ީމހުންނަށް  ޔޫރަޕްގެ  ނަމަވްެސ 

އެމިެރކާ ީމހުންނަށް ޔޫރަޕްގެ އުފެއްދުން އަގުބޮޑުވާނެއެވެ.

އީެއ  ކުޅެއެވެ.  ބޮޑުބައެއް  ވަރަށް  ރޭޓް  ިއންޓްރްެސޓް  ިއކޮނޮީމގިައވްެސ  ިއންޓަރނަެޝނަލް 

ދިުނޔޭގެ ިގނަ ޤައުމުތަކުގެ ިއންޓަރްެސޓް ރޭޓްތައް އަބަދުވްެސ އެމިެރކާގެ ފެޑިްރޒާވް )ެސންޓްރަލް 

ިއނިގރިޭސިވލާތުގިައ  ިމާސލަކަށް  ކުރީާތއެވެ.  ދަތުރު  ފަހަތުން  ރޭޓްގެ  ިއންޓަރްެސޓް  ބޭންކް(ގެ 

ިއންވްެސޓްކުރުމުން 10% ިލިބފިައ އެމިެރކާގިައ 12%ިލބޭނަމަ އެންމެ ބޮޑުފިައދާއެއްކުރީާނ އެމިެރކާގިައ 

ިއންވްެސޓްމެންޓް  ކޮށްފިައހިުރ  ޕައުންޑުން  ފިައާސ  ިއނިގރިޭސ  އިަދ  ިއންވްެސޓްކުރުމުންނެވެ. 

ޑޮލަރުގެ  އެމިެރކާ  ިމހެންވިާއރު  ކުރާނެއެވެ.  ިއންވްެސޓް  އެެސޓްތަކުގިައ  އެމިެރކާގެ  ިވއްކާލާފިައ 

ީމހުންނަށް  ޤައުމުތަކުގެ  އެހެން  އިަދ  މައްޗަށްދާނެއެވެ.  ިންސބަތުން  ފިައާސތަކުގެ  އެހެން  އަގު 
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އެމިެރކާ ޑޮލަރުން ގަންނަ މުދާތައް އަގުބޮޑުވެގެން ދާނެއެވެ. އިަދ އެމިެރކާއަށް ިއމްޕޯރޓްކުރެވޭ މުދާ 

ިގނަވެގެންދާނެއެވެ. 

ކޮންމެ  ކަމުން  ތަނަކަށް  ފެނިްގނަ  މްަސދީާނ  އިަދ  ހުޅިުވފައެވެ.  ވީަނ  ދިުނޔެ  ިމއަދު 

ޤައުމަކުންވްެސ ިއންވްެސޓަރުންނަށް އެންމެ ޭސފް ގޮތަކަށް ިހންގާ ޤައުމެއްގިައ ިއންވްެސޓްކުރުމުގެ 

ދޮރު ވީަނ ހުޅިުވފައެވެ. ހޮންގްކޮންގް، ިސންގަޕޫރު އިަދ ދުބީާއއީަކ ިއންވްެސޓަރުންނަށް ިބރަކާނުލިައ 

ިއންވްެސޓްކުރުމުގެ މާޙައުލެއް ޤިާއމުކޮށް އޭގެ ފިައދިާއން ދިުނޔޭގިައ ފާހަގަކުރެވޭ ޤައުމުތަކެވެ. 

ީވމާ ޤުދްރީަތ ވީަޞލަތްތައް މަދު ޤައުމުތަކުގެ ިއޤިްތާޞީދ ިސޔަާސތު ބޭރުގެ ިއންވްެސޓަރުންނަށް 

އެޓްރެކިްޓވް ިސޔަާސަސތަކަށް ހިެދގެންމެނީުވ ފިޮރން ިއންވްެސޓަރުންނެއް އެޤައުމަކަށް ިއންވްެސޓެއް 

ނުކުރާނެއެވެ. ިމނޫން ގޮތަކަށް ިއންވްެސޓް ކުރެވީޭނ މީަނލޯންޑިަރންގެ ތެރޭގިައ ިހނގާ ކަޅިުވޔާފީަރގެ 

ފިައާސއެވެ.

2011 ވަނައަހަރު ރާއްޖެ ވީަނ ފީަޤރުޤައުމުތަކުގެ ހަރުފަތުން މެދިުމން އާމުދީަނިލބޭޤައުމުތަކުގެ 

ިލްސޓަށް ގްރެޖްއޭޓް ކުރުމަށް ޔޫނަިއޓެޑް ނޭަޝނުން ިނންމާފައެވެ. ިމހާރިުލބެމުންދާ ލިުއލޯނުތަކިާއ 

ޓްރޭޑް ކުރުމުގެ ފޭަސހަތައް މަދުވެގެންދާނެއެވެ. ީވމާ ރާއްޖޭގެ މިުޅިއޤިްޡާޞދު ިމހާރުންފިެށގެންވްެސ 

ިބނާކުރެވެން ޖެހީޭނ ބޭރުގެ ިއންވްެސޓަރުންނަށް ިއތުބާރުކުރެވޭ ިސޔަާސތެއްގެ މައަޗަށެވެ.
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ފަހުބްަސ

ބޭފުޅަކަށްވްެސ  ކޮންމެ  ީބރައްޓިެހ  ިއޤިްޡާޞދަށް  ިމފޮތިްވދާޅިުވ  ގޮތުގިައ  ފަހުބަހެއްގެ 

ކޮންމެވްެސިމންވަރަކަށް ިއޤިްތާސދެއް ގެ ތެރޭގިައ ފިައާސ އެނބުރޭގޮތިާއ، މިަނޓީަރ އިަދ މީާލިސޔަާސތުގެ 

ނުފޫޒު ވީަޒފާގެ ބާޒާރަށް ކުރަމުންދާނެ ބައެއް މިުހންމު ަސބަބުތައް ގެންެސދެވުނުކަމުގިައ ީހކުރަމެވެ. 

އުފެއްދުންތިެރކަމާ ިޙދުމަތުގެ އަގު ހުޅިުވފިައވިާމިނވަން މާރކެޓެއްގިައ ހަމަޖެހޭ އޫުޞލުތަކިާއ ޤައީުމ 

ދެނެގަތުމަށް  ކުރާއަްސރުތައް  ިވޔާފިާރއަށް  އަންނަބަދަލުތަކުން  ިއޤިްޡާޞދައް  ބިައނަލްއަޤްވީާމ  އިަދ 

ިމ  ީހކުރަމެވެ.  ގެންެސދެވުނުކަމުގިައވްެސ  ިމފޮތުން  ކޮޅެއް  މަޢުލޫމާތު  މިުހންމު  ބޭނުންވާނެ 

ދީަރންނަށްޓަކިައ  މްުސޡަޤްބަލްގެ  ިޑމޮކްރީަސ  ިމިނވަން  ރާއްޖެއަށިްލބެމުނިްމދާ  މަޢުލޫމާތުކޮޅުން 

ދެމެހެއްޓުމަށް ިއތުރުބާރެއް ރައިްތތުންނަށް ިދިބދޭނެކަމުގިައ ީހކުރަމެވެ.

ނުފޫޒުތަކުގެ  ހުރްަސއަޅާ  އެކަމަށް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކިައ  ިއޤިްޡާޞދެއް  ިމިނވަން 

ބޭރު  މަޢުލޫން  ިމފޮތުގެ  ީމިޑއާގެރޯލީަކ  ގެންެސދޭ  ރައިްޔތުންނަށް  ދުވަހުންދުވަހަށް  މަޢުއުލޫމާތު 

ިމފަދިައން  ހަމަ  ކަމެކެވެ.  ފާހަގަކޮއްލަންޖެހޭ  ކިުރން  ިނންމާލުމުގެ  ދިާއރާއެއްކަމުގިައީވނަމަވްެސ 

ިޑމޮކްރީަސގެ އާަސްސތައް ރައިްޔތުންނަށް އޮޅުނިްފލުވިާދނުމަށް ިގނަގުނަ މަަސއްކަތްތަކެއިްހލޭ ާސބަހަށް 

ރައިްޔތުންނަށް  ދެމެހެއްޓުމަށް  ިޑމޮކްރީަސ  ިލިބފިައވާ  ޖަމާޢަތްތަކީަކ  އިަމއްލަ  ކުރައްވަމުންގެންދަވާ 

ފޭަސހަކަމެއްނޫންކަން  ިމފޮތިްނންމާލުމީަކ  ފާހަގަކޮށްނުލާ  މަަސއްކަތެއްކަމުގިައ  ބޭނުންތިެރ  ނުހަނު 

ފާހަގަކޮލަމެވެ.

އަޅުގަޑު އުނީްމދުކުރީަނ ިމފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް އިެކރޮނގުރޮނގުން ރައިްޔތުންހޭލުންތިެރކުރުވުމަށް 

އަވްަސވެލައަވާނެ ިގނަިޢލްމުވިެރންތަކެއް ކިުރޔަށިްނކުމެވަޑިައގަންނަވާނެ ދުވަހަކަށެވެ.
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