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ޝުކުރުގެ ބަސް
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައި
އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފާހަގަކުރައްވަވާ  1މޭ  2019ގައި ،ޤާނޫނު
ނަންބަރ ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  59ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ މެންޑޭޓް
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އެރުވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލައްވާފައިވާ‘ ،މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު’ ގެ
ފަރާތުން  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހާއި ޑިސެންބަރު މަހާ ދެމެދު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ރިޕޯޓެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށް
މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އެރުވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް އެކުލަވާލެއްވި ބޯޑަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ
ފުރުޞަތުދެއްވައި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެއްވި އިތުބާރަށްޓަކައި ،ބޯޑުގެ އެންމެހާ މެންބަރުން ޝާމިލުވާގޮތަށް އެމަނިކުފާނަށް
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ސަރުކާރުން ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމުގައި ،ސަރުކާރު ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެއްގެ އިތުރުން ،ވަޒީފާ ދޭ
ފަރާތްތަކާއި އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރުމަށް ޚާއްސަ އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިނިސްޓަރަށް
ލަފާއެރުވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެއްވެވި ‘މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު’ ގައި ހިމެނެނީ ،ޗެއަރޕަރސަންއަކާއި
އިތުރު  4މެންބަރުންނެވެ .ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ޢަމަލީގޮތުން ފެށުނީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ.
އެގޮތުން ،ބޯޑުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ 23 ،ޖޫން  2019ގައެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ،މިނިސްޓަރ
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރާ ފަރާތަކަށް ،މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ ޢަދަދެއް ދެނެގަތުމަށް ރަނގަޅު ދިރާސާއެއް ކުރުމަށާއި އަދި
އެފަދަ ދިރާސާއެއްގެ އަލީގައި ބޯޑަށް ފެންނަ ޢަދަދެއް ނުވަތަ ޢަދަދުތަކެއް ބަޔާންކޮށް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހު
މިނިސްޓަރަށް ލަފާއެރުވުމަށް އެމަނިކުފާނު ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އަރިއަހުން އެދިވަޑައިގަތެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ،ބޯޑުގެ
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދާބެހޭ ގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވި ،ބޯޑުގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ރާވައި އެކުލަވާލެވުނެވެ .މީގެއިތުރުން ،ބޯޑުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށް
ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވެވުނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށް
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ބޯޑުން ވީހާވެސް ފުރިހަމަކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން
(އައިއެލްއޯ) ގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯދުނެވެ .ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ
ފަރާތްތަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ‘މެތޮޑޮލޮޖީ’ (މަންހަޖު)
އާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ،ކުރަންޖެހޭނެ އެކިއެކި ދިރާސާތަކާ ބެހޭގޮތުން ،ލީޑް ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ .އަނޫޕް ކުމާރު ކަރަން އާއި
އައިއެލްއޯގެ ވޭޖް ސްޕެޝަލިސްޓް ޒޭވިއަރ އެސްތުޕިނަން ގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބުނުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވުމާއެކު ،އައި.އެލް.އޯ އަށާއި އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޒޭވިއަރ އެސްތުޕިނަން އާއި ޑރ .އަނޫޕް ކުމާރު ކަރަން ކޮށްދެއްވި
i

އަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅަށް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގަޔާއި އަދި ބޯޑުގެ އެންމެހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ
ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.
މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި
އެއްބާރުލުން ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ،މިބޯޑުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ
މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވައި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެދެއްވި
އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ،އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަށް ،ބޯޑުގެ
ފަރާތުންނާއި އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަރިސްކުރަމެވެ .އަދި މި ފުރުޞަތުގައި ،އެމަނިކުފާނުގެ
ވުޒާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލާ ނީޒާ އިމާދަށާއި މި މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ވެރިންނާއި
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.
ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނުއިރު ،ސަރުކާރުގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރެވި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވުނެވެ.
މިގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަހީދަށާއި،
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދަށާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް
ޓެކްނޮލޮޖީ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް މަލީޙް ޖަމާލަށާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމަށާއި އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮނަރަބަލް
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢާޠިފާއަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި
ގިނަފަރާތްތަކެއްގެ މަޝްވަރާ އާއި ލަފާ ހޯދުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި ބޯޑުން ދެކެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި
ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް ފަންނީ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއެއް ޤާއިމްކުރެވުނެވެ .މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ
ބޭފުޅުންނަކީ ،މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ އާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް
ފޯރ ޓޫރިޒަމް ޑރ .އަޙްމަދު ޞާލިޙާއި ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ގަވަރުނަރު އަލްފާޟިލާ އިދްހާމް
ޙުސައިނާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނިޢުމާ އާއި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޑރ .އައިމިނަތު ޝާފިއާ
އާއި ،ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ގެ ސްޓެޓިސްޓީޝަން އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ލައިލާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސްގެ އެކްސްޕެންޑިޗަރ ޕޮލިސީ ކޮންސަލްޓަންޓް އަލްފާޟިލާ ފަރުހާނާ ޢަބްދުލް ޤަފޫރާއި ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ
އިކޮނޮމިކް ކޮންސަލްޓަންޓް އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަޢީދު އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝަޒްރާ އަދި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލާ
ފާތިމަތު ޠޯހިރާއެވެ .އެގޮތުން ،ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ މުހިއްމު ނިންމުންތަކުގައި ،ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންގެ ފަންނީ ލަފަޔާއި
އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބެމުންދިޔަކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ގިނަ ވުޒާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އަދި ތަފާތު ފަންނީ ފަރާތްތަކާއި
ބައްދަލުކުރެވުނެވެ .ހަމަ އެފަދައިން ،ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުހިއްމު މުއައްސަސާތަކާއި ،ކުންފުނިތަކުގެ
އިސްވެރިންނާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި ،ރާއްޖޭގައި މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުން
އެފަރާތްތަކަށް ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މީގެއިތުރުން ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ ދޭ
ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާގެ ތަފާތު ގިންތީގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކާ
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ރިޕޯޓުގެ ޚުލާސާ
ބާބު  :1ރިޕޯޓުގެ ފެށުން
 1މޭ  2019ގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫން ނަންބަރު  )2/2008ގެ  59ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) *(ޤާނޫނަށް
ގެނެވުނު  5ވަނަ އިޞްލާޙަށްފަހު) ދަށުން މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑެއް އެކުލަވާލައްވާފައެވެ .އެގޮތުން މި
ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި  5މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ ސަރުކާރު ތަމްސީލު ކުރާ
މެންބަރަކާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ  2މެންބަރުންނާއި ،އަދި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ  2މެންބަރުން
ހިމެނޭގޮތަށެވެ .މި ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފަށައިގަނެވުނީ  23ޖޫން  2019ގައި ބޭއްވުނު ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ
ޖަލްސާއަށްފަހުގައެވެ .މި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ،ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި
އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރައާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާކޮށް ،ޑިސެންބަރު މަހު މިނިސްޓަރަށް ލަފާއެރުވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.
މި ބޯޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރުގެ
އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތީން ‘އިންޓަރނޭޝަލް ލޭބަރ އޮގަނައިޒޭޝަން’ (އައި.އެލް.އޯ) ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިފައިވެއެވެ .އަދި
ބޯޑާއި އައި.އެލް.އޯގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމާ މަޝްވާރަކުރުމަށްފަހު ،މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ‘އެވިޑަންސް ބޭސްޑް މެތޮޑޮލޮޖީ’
އެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ .އަދި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ
ބޭނުންތައް ދެނެގަތުމާއި ،އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްވެސް (‘ބެލެންސްޑް އެޕްރޯޗް’) އެއްބަސްވެވުނެވެ.
މީގެއިތުރުން ،މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ ދިރާސާތަކުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް އެކިއެކި ސިނާޢަތްތައް ތަމްސީލު ކުރާ
ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއެއްވެސް އެކުލަވައިލެވުނެވެ.

ބާބު  :2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި ވަޒީފާގެ ބާޒާރު
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ،އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން (ރިއަލް
ޖީޑީޕީ އިން) އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ވަނީ  2017ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  6.9%ގައި ކުރިއަރާފައެވެ 2020 .އަހަރަށް
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު 2019 ،ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 5.7%
ގައެވެ .މެދުރާސްތާގައި ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާނެ މިންވަރު ލަފާކޮށްފައިވަނީ  2020ވަނަ އަހަރު 2021 ،7.5%
ވަނަ އަހަރު  6.3%އަދި  2022ވަނަ އަހަރު  6.2%އިންނެވެ .މެދުރާސްތާގައި ވެސް އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ކުރިއަރާނެ ކަމަށް
ބެލެވެނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތީއެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހައުސްހޯލްޑް އިންކަމް އެންޑް އެކްސްޕެންޑީޗަރ ސާރވޭގެ (ހަޔަސް
 )2016ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރައިގެ އާބާދީ (ވޯރކިންގ އޭޖް ގްރޫޕް) އަކީ
( 15-65އަހަރާ ދެމެދު)  263,311މީހުންނެވެ .އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ (ލޭބަރ ފޯސް) އާބާދީއަކީ 151,706
މީހުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީ (އެމްޕްލޯއިޑް) އަދި މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ (އަންއެމްޕްލޯއިޑް)
ހިމެނެއެވެ .އެގޮތުން ،މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީގައި  142,422މީހުން އަދި މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީގައި 9,284
މީހުން ހިމެނެއެވެ .ހަޔަސް  2016އިން ދައްކާގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ މީހުންގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތަކީ
 6.1%އެވެ .މީގެތެރެއިން 70% ،އަކީ  34-18އުމުރުފުރައިގެ ޒުވާނުންނެވެ.
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ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން ހަޔަސް  2016ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބިނާކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަގީރު ކަމުގެ މިންގަނޑަކީ (ޕަވަރޓީ ލައިނަކީ) މީހަކަށް ދުވާލަކަށް  74ރުފިޔާއެވެ 2016 .ވަނަ
އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މި މިންވަރަށް ޚަރަދު ނުކުރާ ނުވަތަ އާބާދީގައި ތިބި ފަގީރުންގެ ނިސްބަތަކީ 8.2%
އެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ ‘ޖިނީ ކޯއިފިޝެންޓް’ އަކީ  0.313އެވެ .މާލެއަށް ވަކިން ބަލާނަމަ މި ޢަދަދު ހުރީ  0.284ގައެވެ.
އަދި އަތޮޅު ތަކުގައި  0.276އެވެ.
އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ލުއިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް އެކިއެކި އެހީގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

ބާބު  :3މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިބެންހުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރަށް ،ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ މައިދާނާއި ވިޔަފާރީގެ
ޙާލަތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާއެކު ބޯޑުގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށް
ގެންދެވުނެވެ .މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނީ މައިގަނޑު ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .ފުރަތަމަ ބައެއްގެ
ގޮތުން ބައްދަލު ކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އެ މުއައްސަސާތަކުން ތަފާސް ހިސާބު
ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއެވެ .މަޝްވަރާ ބައްދަވުންތަކުގެ ދެވަނަ ބައެއްގެ
ގޮތުން މި ބޯޑުގެ ފަރާތުން ވަނީ އެކިއެކި މަސްލަޙަތުވެރިންނާއެކު ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ
މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޝިކާޔަތުތައް ދެނެގަތުމާއި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ
ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މާލީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއެކު ،އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދިމާވާ އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތައް
ދެނެގަތުމެވެ .މީގެއިތުރުން ،މިނިމަމް ވޭޖްއާ ގުޅޭގޮތުން މި ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރު ހުރިގޮތް ދެނެގަނެވުނެވެ .މިގޮތުން،
ޖުމްލަކޮށް  300އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތާއި ބޯޑުން ބައްދަލުކޮށް މިނިމަމް ވޭޖްއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

ބާބު  :4މަޢުލޫމާތު ހޯދުން
މި ދިރާސާތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން މިހާތަނަށް އެއްކޮށްފައި ހުރި އެންމެ
ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާލެވުނެވެ .މި މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރެވުނު މަސްދަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހައުސްހޯލްޑް އިންކަމް އެންޑް
އެކްސްޕެންޑިޗަރ ސާރވޭ ( 2016ހަޔަސް  ،)2016އ.ދ.ގެ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެފް.އޭ.އޯ) އާއި
ވޯލްޑް ހެލްތް އޮގަނައިޒޭޝަން އަދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ‘ފުޑް އެން ނިއުޓްރީޝަން
ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓް  ،2001ރާއްޖޭގެ ހެލްތު ޕޮރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ‘ނޭޝަނަލް ފުޑް ބޭސްޑް ޑައިޓަރީ
ގައިޑްލައިން ފޯރ މޯލްޑިވްސް ،2019 ،ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން އެކުލަވާފައިވާ ‘ސަޕްލައި އެންޑް ޔޫޒް
ޓޭބަލް  ،’2014މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ،އެންޓަރޕްރައިސް ސާރވޭއިން
އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ހިމެނެއެވެ.

vi

ބާބު  :5ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދޭނެ ވަރުގެ އުޖޫރައެއް
ކަނޑައެޅުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމުގައި އެންމެގިނައިން ބެލެވިފައިވަނީ ކެއިންބުއިމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކާއި ކެއިންބުއިމުގެ
އިތުރުން ކުރެވޭ ޒަރޫރީ ޚަރަދުތަކެވެ .މިގޮތުން ،ގޭބިސީއަކަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ބޭނުންވާނެ އުޖޫރައެއް ކަނޑައެޅުމަށް
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޯމިއުލާގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަކީ އެވަރެޖުކޮށް ގޭބިސީތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢަދަދު ،އެވަރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި
ހިމެނޭ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢަދަދު އަދި ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކުން ކެއިންބުއިމާއި ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކުރާ ޚަރަދެވެ.
ގޭބިސީތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢަދަދު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ގޭބިސީގެ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އުމުރާއި އަދި ދެ ޖިންސުގެ
ތަފާތުތަކަށް ބަލައި ،ގޭބިސީގެ ވަކިވަކި ފަރުދުން ‘އެޑަލްޓް އިކުއިވަލަންޓް’ އަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ .އެޑަލްޓް އިކުއިވަލަންޓަކީ
ގޭބީސީގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ޢުމުރު އަދި ދެ ޖިންސަށް ބަލައި ބޮޑު މީހަކަށް ( 30އަހަރާއި  60އަހަރާ ދެމެދުގެ
ފިރިހެނަކަށް) ބޭނުންވާނެ ކެލަރީގެ ނިސްބަތުން ވަކިވަކި ފަރުދުން މިންކުރުމެވެ .އެގޮތުން ،ހަޔަސް  2016ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެވަރެޖް ގޭބީސީއެއްގެ ސައިޒު ކަމުގައިވާ  5.3ގެ ޢަދަދު އެޑަލްޓް އިކުވަލަންޓް އަށް ބަދަލުކުރުމުން ،ގޭބީސީއެއްގައި
ހިމެނެނީ އެވަރެޖްކޮށް  4.2މީހުން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުނެވެ .އަދި މި އުސޫލުގެ ދަށުން ގޭބިސީއެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހަކީ
ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނެވެ.
ގޭބިސީގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ހަޔަސް  2016ގައި އެއްކުރެވިފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައި
ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކަށް ބަލާއިރު ،އެވަރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި އުޅެނީ  2މަސައްކަތްތެރިންނެވެ.
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު ހިސާބުކުރަނީ މީހަކަށް ބޭނުންވާނެ
ކެލަރީއަށް ބިނާކޮށެވެ .ބޯޑުން ކުރި މަސައްކަތުގައި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މެޑިކަލް އަދި ނިއުޓްރީޝަނަލް ދިރާސާތަކުން ބަޔާންކުރާ
‘އެންމެ އެދެވިގެންވާ ނިއުޓްރިޝަނަލް މިންގަނޑު’ (ނޯމަޓިވް އެޕްރޯޗް) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި ރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ
ވައްޓަފާޅިއަށް ބަލައި ކެއިންބުއިމަށް ގަންނަ ތަފާތު ކާބޯތަކެތިން ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް ލިބޭނެ ކެލަރީގެ މިންވަރު
(ބިހޭވިއަރަލް އެޕްރޯޗް) ދެނެގަނެވުނެވެ .އެގޮތުން ،ހަޔަސް  2016ގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޭބިސީތަކުގެ އާބާދީ ބެހިފައިވާ
ގޮތަށް ބަލައި ،އެފް.އޭ.އޯ އިން ނޯމަޓިވް މިންގަނޑު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލަށް ބިނާކޮށް ވެއިޓަޑް އެވަރެޖެއް ނެގުމުން ،ދުޅަހެޔޮ
ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް ދުވާލަކަށް ބޭނުންވާ ކެލަރީގެ ޢަދަދެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވަނީ 2,358
(ގާތްގަނޑަކަށް  )2,400ކެލަރީއެވެ.
ކެއިންބުއިމަށާއި އެނޫން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ،ހަޔަސް  2016ގައި ހިމެނޭ
ގޭބިސީތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ،އެންމެ މަދުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޭބިސީތަކުން ފެށިގެން އެންމެ ގިނައިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ
ގޭބިސީތަކުގެ ތަރުތީބުން  20ފްރެކްޓައިލް އަށް ބަހާލައި ،މި ދިރާސާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް ބޭނުންވާނެ ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތައް  4ގޮތަކަށް ދެނެގަނެވުނެވެ .އެގޮތުން ( )1ހަޔަސް
 2016ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ކެއިންބުއިމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށް ބެލުން )2( ،އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ކެލަރީގެ މިންވަރު ހަމަވާ ގޭބިސީތަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ކެއިންބުއިމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށް ބެލުން )3( ،ކުރިން ހޯދުނު ދެ
ޢަދަދުގެ ވެއިޓަޑް އެވަރެޖެއް ނެގުން އަދި ( )4ޢާންމުގޮތެއްގައި ދިވެހިން ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކުން
‘ބާސްކެޓް’ އެއް ތައްޔާރުކޮށް ،އެ ބާސްކެޓުން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ކެލަރީގެ މިންވަރު ( )2,400ހޯދުމަށް ހޭދަވާ ޚަރަދަށް
ބަލައި ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތައް ދެނެގަނެވުނެވެ.
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ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދޭނެ ވަރުގެ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ދެވަނަ
އަސާސަކީ ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ނުވަތަ ‘ނަންފުޑް އެކްސްޕެޑިޗަރ’ އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެވެ .އެގޮތުން ،މި
ޚަރަދުތައް ދެނެގަނެވުނީ (ހ) ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކުރެވޭ ޒަރޫރީ ޚަރަދުތަކާއި (ށ) ޒަރޫރީ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި ކުރެވޭ
އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.
ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ގޭބިސީއަކުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހަޔަސް  2016ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންފުޑް
އެކްސްޕެންޑިޗަރ ގެ ވަކިވަކި އައިޓަމްތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލާލެވުނެވެ .އަދި މި އައިޓަމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުންނާ އެކީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،ގޭބިސީތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުތަކުގެ ނިސްބަތުން އެންމެ މުހިއްމު އަދި އެންމެ ގިނައިން
ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ އައިޓަމްތައް ‘ޒަރޫރީ ކެޓަގަރީ’ ގައި ހިމަނައި ،ޒަރޫރީ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި ގޭބިސީތަކުން ދެން އެންމެ
ގިނައިން ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ އައިޓަމްތައް ‘އެހެނިހެން ކެޓަގަރީ’ ގައި ހިމަނައި އަދި ގޭބިސީތަކުން ވަރަށް މަދުން ޚަރަދުކުރާ އަދި
ޚަރަދުކުރުން މަޖްބޫރު ނޫންކަމަށް ފެންނަ އައިޓަމްތައް ‘ހިމަނަން ނުފެންނަ ކެޓަގަރީ’ ގައި ހިމެނުނެވެ .ހަމަމިއާއެކު ،ސަރުކާރުން
ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެއްޗާއި ،ޚިދުމަތްތައް މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައެޅުމުގައި ނުހިމެނުމަށް ނިންމުނެވެ.
ގޭބިސީތަކުން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ގޭބިސީއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ވަކިވަކި އައިޓަމްތަކަށް
ބަލައި ،އެ ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރާ ކުލީގެ ޚަރަދުތަކުގެ މައްޗަށް އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން،
މި ދިރާސާތައް ކުރުމަށްވެސް ގޭބިސީތަކުގެ ކުލީގެ ޚަރަދުތައް އެންމެ މަދުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޭބިސީތަކުން ފެށިގެން އެންމެ
ގިނައިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޭބިސީތަކުގެ ތަރުތީބުން  20ފްރެކްޓައިލް އަށް ބަހާލެވުނެވެ .މި ދިރާސާތަކުން ހާމަވެގެންދިޔައީ
ކުއްޔަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ސަރަޙައްދީ ގޮތުން ތަފާތުވާކަމާއި ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީތަކުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގިނަ
ޢަދަދެއްގެ ގޭބިސީތައް ދިރިއުޅެމުންދަނީ މާލޭގައިކަމާއި އަދި ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާ މިންވަރުން ކުއްޔަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައްވެސް
ބޮޑުވަމުންދާކަމެވެ .ހަމަމިއާއެކު ،ކުލީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ތަމްސީލު ކުރާ މިންގަނޑު ( 6އަކާއި
 8ވަނަ ފްރެކްޓައިލް) ދެނެގަނެވި ،މިއީ މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ކުލީގެ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު
މިންގަނޑު (ރެފަރެންސް ކްރައިޓީރިއާ) ކަމުގައި ބެލެވުނެވެ.
މިގޮތުގެ މަތީން ،ގޭބިސީތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ،މަތީގައި ދެންނެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް  4ގޮތަކަށް ބެލެވިފައިވާނެއެވެ .އެއީ ( )1ހަޔަސް  2016ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ބަލައި ،ގޭބިސީތަކުގެ ‘މީޑިއަން’ ޚަރަދު ނެގުން )2( ،ކުއްޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޭބިސީތަކުގެ  6ވަނަ
ފްރެކްޓައިލް ނެގުން )3( ،ކުއްޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޭބިސީތަކުގެ  8ވަނަ ފްރެކްޓައިލް ނެގުން އަދި ( )4ކުއްޔަށް ޚަރަދުކުރާ
ގޭބިސީތަކުގެ  6ވަނަ ފްރެކްޓައިލް އާއި  8ވަނަ ފްރެކްޓައިލް ގެ ވެއިޓަޑް އެވަރެޖެއް ނެގުން މިއެވެ .ކުލި ފިޔަވައި ޒަރޫރީ
ބޭނުންތަކަށް ގޭބިސީތަކުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމުގައި ‘މީޑިއަން’ ޚަރަދަށް ބަލާފައިވާނެއެވެ.
ގޭބިސީގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަކީ އެހާގިނައިން ކުރެވޭ މުހިއްމު ޚަރަދުތަކަކަށް ނުވާތީވެ ،އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް
ކަނޑައެޅުމުގައި ޒަރޫރީ ޚަރަދުތަކަށްވުރެ ކުޑަ ބަރުދަނެއް (ވެއިޓޭޖް) ދެވިފައިވާނެއެވެ .މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،ގޭބިސީގެ
އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  2ގޮތެއް ބޭނުންކުރެވުނެވެ .އެއީ ( )1ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ފްރެކްޓައިލް އިން ޒަރޫރީ ނޫން އެހެނިހެން ޚަރަދުތައްވެސް ކަނޑައެޅުމާއި ( )2ރާއްޖޭގެ ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑުގެ ގޮތުގައި
ހަޔަސް  2016ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ‘މީޑިއަން’ ޚަރަދުގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ބިނާކޮށް ގޭބިސީގެ ޒަރޫރީ ނޫން އެހެނިހެން
ޚަރަދުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.
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ބާބު  :6އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތައް
ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ،ދިވެހި ރާއްޖޭގައިވެސް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާހިނދު ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބަލާފަދައިން ،އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރުން މުހިއްމެވެ.
އެގޮތުން ،ރިޢާޔަތް ކުރާނެ ( 3ތިން) ގޮތެއް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަމެވެ.
ކައިޓްޒް އިންޑެކްސްއަކީ ޤައުމެއްގައި ކަނޑައަޅިފައިވާ މިނިމަމް ވޭޖާއި އެ ޤައުމުގެ ‘މީން ވޭޖް’ގެ ރޭޝިއޯއެކެވެ .މި
ރޭޝިއޯ ދެނެގަތުމަށް ،ރާއްޖެފަދަ މަތީ މެދުފަންތީގައި އާމްދަނީ (އަޕަރ މިޑްލް އިންކަމް) ލިބޭ ޤައުމުތަކުގެ އެވަރެޖް ކައިޓްޒް
އިންޑެކްސް ހޯދުމަށް އެޤައުމުތަކުގެ ‘މީން ވޭޖް’ އަދި މިނިމަމް ވޭޖުގެ ދިރާސާއެއް ކުރެވުނެވެ .މި ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި،
މަތީ މެދުފަންތީގައި އާމްދަނީ ލިބޭ ޤައުމުތަކުގައި އެވަރެޖްކޮށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅިފައި ހުރީ އެ ޤައުމުތަކުގެ ‘މީން ވޭޖް’ ގެ
( 44%ކައިޓްޒް އިންޑެކްސް ރޭޝިއޯ  )0.44ގައެވެ .މީގެއިތުރުން ،ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ އެހެނިހެން ކުދި ޖަޒީރާ (ސިޑްސް
ގެ) ޤައުމުތައް  7އިންޑިކޭޓަރ އަކަށް ބަލައި ،ރާއްޖެއާ އެއްގޮތް ޤައުމުތަކެއް ދިރާސާކުރެވުނެވެ .އަދި މީގެ ތެރެއިން ،މަތީ
މެދުފަންތީގައި އާމްދަނީ ލިބޭ ޤައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައިހުރި މިންވަރު ދެނެގަނެވުނެވެ .އަދި ޖީޑީޕީ ޕާރ ކެޕިޓާ
(ޕަރޗޭސިންގ ޕަވަރ ޕެރިޓީ އިން) ގެ ނިސްބަތުން މި ޤައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅިފައިހުރި އެވަރެޖް ރޭޝިއޯ
( )4.41%އަށް ބިނާކޮށް ،މި މިންގަނޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅިދާނެ ޢަދަދުވެސް ބެލުނެވެ.
ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑަށް ބިނާކޮށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ،މެލޭޝިޔާގައި މިނިމަމް
ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މޮޑެލްއަށް މި ބައިގައި ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ .އެގޮތުން ،މި މޮޑެލްގައި މިނިމަމް
ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑާއި ،އެވަރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢަދަދާއި ،އެ
ޤައުމުގެ ‘މީޑިއަން’ މުސާރައާއި ،އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާފައިވާ ރޭޓާއި ،އިންފްލޭޝަނާއި އަދި ވަޒީފާ ލިބިފައިނުވާ
(އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް) އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބަލައެވެ.

ބާބު  :7މިނިމަމް ވޭޖުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ އަސަރު
މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ޢަދަދަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ އަސަރު ލަފާ ކުރުމަށްވެސް
ދިރާސާތަކެއް ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ،މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި އެކިއެކި ޢަދަދުތައް ހިމެނުމުން ( 5,000ރުފިޔާ 5,500 ،ރުފިޔާ،
 6,000ރުފިޔާ 6,500 ،ރުފިޔާ 7,000 ،ރުފިޔާ އަދި  8,000ރުފިޔާ) އަސަރުކުރާނެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި މުސާރައިގެ
ގޮތުގައި ވިޔަފާރީގެ ޚަރަދު އިތުރުވާނެ މިންވަރު އަދި ރެމިޓެންސްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއަށް ކުރާނެ
އަސަރުތަކުގެ ދިރާސާއެއް ކުރެވުނެވެ.

ބާބު  :8ވަކިވަކި ދާއިރާތަކަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކަށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާނަމަ ބަލަންވީ މިންގަނޑު
ސަރަޙައްދީ ގޮތުން މިނިމަމް ވޭޖް ތަފާތުކޮށްފައިވާ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ،މި ތަފާތު ގެނެވިފައިވަނީ އެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ
ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރާއި ޚަރަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ .އަދި މިތަފާތު ގެނައުމުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް
އިންވެސްޓްމެންޓް އިތުރުކުރުމަށާއި ތަރައްޤީވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މިނިމަމް ވޭޖުގެ އިތުރުން
ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،މި މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްނުކުރެވި ،ސަރަޙައްދީގޮތުން
ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރުގައި ހުރި ފަރަގު ބޮޑުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ix

އެގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަކި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާނަމަ ،އަމަލުކުރުން އެދެވިގެންވާ
މިންގަނޑުތައް މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .އެގޮތުން ،ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ނޯމަޓިވް މިންގަނޑުން
މާލެއާއި އަތޮޅުތައް އެއްހަމަކުރުމާއި ،ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތަށް މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ޚަރަދުތަކުގެ މިންވަރަށް ވަކިވަކީން ބެލުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
އައި.އެލް.އޯގެ މިނިމަމް ވޭޖުގެ ޖެނެރަލް ސާރވޭ  2014ގައި ދާއިރާތަކަށް ވަކިވަކީން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި
ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރއަކީ އެ ސިނާޢަތްތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ (ލޭބަރ ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ)
މިންގަނޑެވެ .އެގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ‘ސަޕްލައި އެންޑް ޔޫޒް ޓޭބަލް  ’2014އަށް ބިނާކޮށް ،ވަކިވަކި ސިނާޢަތްތަކުގެ
‘ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ރޭޝިއޯ’ އާއި ‘ކޮންޕެންސޭޝަން ރޭޝިއޯ’ ގެ ތާވަލުތަކެއް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ބާބު  :9ބޯޑުގެ ލަފާ
މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކާއި
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އަރުވާ ލަފާ މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު 2019

 .1ރިޕޯޓުގެ ފެށުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ އަސާސީ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ
ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަނޑައަޅައި އެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ،ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަކާއި ވާޒީފާއާބެހޭ
ޓްރައިބީއުނަލެއް ޤާއިމުކޮށް އަދި މިނޫންވެސް ވަޒީފާއާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން 2008
ވަނަ އަހަރުގައި ވަނީ ‘ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު’ (ޤާނޫނު ނަންބަރު )2/2008 :އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފައެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،އެކިއެކި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގަޔާއި ،އެނޫންވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރާ ތަންތަނުގައި މުވައްޒަފުން
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގޮތް ބަލައި ދެނެގަތުމަށާއި ،އެ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ
ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ކަންކުރަންވީގޮތުގެ ތަރުތީބު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،މުސާރައިގެ ގޮތުން
އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އެރުވުމަށް މި
އ 1ބަޔާންކުރާ ،މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު އެކުލަވާލުމުގެ ޒިންމާއާއި އިޚްތިޔާރު
ޤާނޫނުގެ  59ވަނަ މާއްދާގަ ި
ސަރުކާރާ މަތިކުރެވިފައިވެއެވެ.
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ،ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން
އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރައްވަވައި 1 ،މޭ  2019ގައި ބޭއްވުނު
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
ޞާލިޙް ،ވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  59ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑެއް
އެކުލަވާލައްވާފައެވެ.
އެގޮތުން މި ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި  5މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ ސަރުކާރު
ތަމުސީލުކުރާ މެންބަރަކާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ތަމުސީލުކުރާ  2މެންބަރުންނާއި ،އަދި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތައް
ތަމްސީލުކުރާ  2މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށެވެ .އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  60ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ
ފަދައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މި ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރާ
ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ .އެގޮތުން ،މި ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ:
 .1އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޚާލިދާ (ޗެއަރ ޕާރސަން)  /ގ .ސިލްވަރުގެ
 .2އަލްފާޟިލް މަޢުރޫފު ޛާކިރު  /ދާއިރާ ،ބ .ކެންދޫ
 .3އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާދަމް  /ޗާނދަނީގެ ،ހއ .ހޯރަފުށި
 .4އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން  /މއ .މާންދޫގެ
 .5އަލްފާޟިލް އަދުނާން ޙަލީމް  /އޭޝް ،ގއ .ވިލިނގިލި
މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފަށައިގަނެވުނީ  23ޖޫން 2019
ގައި ބޭއްވުނު ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށްފަހުގައެވެ .މި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޟް
އިސްމާޢީލް ،ބޯޑު މެންބަރުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރައާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާކޮށް ،ޑިސެންބަރު މަހު
މިނިސްޓަރަށް ލަފާއެރުވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ .މި ޖަލްސާގައި ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ‘ޓާމްސް
 1ޤާނޫނު ނަންބަރު  2/2008އަށް ގެނެވުނު ފަސް ވަނަ އިޞްލާޙަށް ފަހުގައި
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މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު 2019

އޮފް ރެފަރެންސް’ ނުވަތަ ހިންގާ ޤަވާއިދެއް ،ބޯޑުގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލެވުނެވެ .މި ޤަވާއިދުގައި ބޯޑުގެ މެންޑޭޓް އާއި ބޯޑުގެ
ޖަލްސާތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތާއި ،ބޯޑު މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ބޯޑު
ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޒިންމާތަކާއި އަދި ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.
ބޯޑުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ބޯޑުގެ އެކިއެކި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގު މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވި،
ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްއެއް ޖުލައި މަހު އެކުލަވާލެވުނެވެ .ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި،
މުއައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،މިނިމަމް ވޭޖުގެ މަސައްކަތަށް އެއްކުރެވޭ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން
ތަހުލީލުތައްކޮށް އަދި ބޯޑުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރު ކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރައެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ އަދި އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ،އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތީން ‘އިންޓަރނޭޝަލް
ލޭބަރ އޮގަނައިޒޭޝަން’ (އައި.އެލް.އޯ) ގެ އެހީތެރިކަން ބޯޑުގެ މަސައްކަތަށް ލިބުނެވެ .މިގޮތުގެ މަތީން ،މި މަސައްކަތުގައި
އެހީތެރިވެދެއްވުމަށް އައި.އެލް.އޯގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލެވުނު ޓެކްނިކަލް ޓީމުގައި އައި.އެލް.އޯގެ ވޭޖު ސްޕަޝަލިސްޓް ،ޒޭވިއަރ
އެސްތުޕިނަން އަދި ލީޑް ކޮންސަލްޓަންޓް ،ޑރ .އަނޫޕް ކުމާރު ކަރަން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ .އަދި ބޯޑާއި އައި.އެލް.
އޯގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމާ މަޝްވާރަކުރުމަށްފަހު ،މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ‘އެވިޑަންސް ބޭސްޑް މެތޮޑޮލޮޖީ’ ނުވަތަ ހެކީގެ
މައްޗަށް އެކުލެވޭ މަންހަޖެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ .އެގޮތުން ،ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ލިބެން ހުރި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު
އެއްކުރުމާއި ،އިތުރަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދިރާސާތައް ހެދުމާއި ،އަދި އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށް މި މެތޮޑޮލިޖީގައި ހިމެނުނެވެ .އަދި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި
އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ދެނެގަތުމާއި ،އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކަށް (‘ބެލެންސްޑް އެޕްރޯޗް’) ރިޢާޔަތްކުރުމަށްވެސް
އެއްބަސް ވެވުނެވެ .ބޯޑާއި ޓްކެނިކަލް ޓީމުގެ މަޝްވަރާތަކުގެ މަތީން ،މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ މަގު ޗާޓެއް
އެކުލަވާލައި ،އެއާ އެއްގޮތަށް ބޯޑުގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
މީގެއިތުރުން ،މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ ދިރާސާތަކުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް އެކިއެކި ސިނާޢަތްތައް ތަމްސީލުކުރާ
ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއެއްވެސް އެކުލަވައިލެވުނެވެ .މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނާއި އެބޭފުޅުން ތަމްސީލުކުރައްވާ
މުއައްސަސާތަކުގެ ލިސްޓެއް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
 .1އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޚާލިދާ ،މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑުގެ ޗެއަރ ޕާރސަން
 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަންދޫބު
 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާޡިމާ ،މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު .3މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަންދޫބު  -ޑރ .އަޙްމަދު ޞާލިޙް ،މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓޫރިޒަމް
 .4މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) ގެ މަންދޫބު  -އަލްފާޟިލާ އިދުހާމް ޙުސައިން ،އެސިސްޓަންޓް
ގަވަރުނަރު
 .5މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަންދޫބު  -އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނިޢުމާ،
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
 .6މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ މަންދޫބު  -ޑރ .އައިމިނަތު ޝާފިއާ،
ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
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 .7ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެން.ބީ.އެސް) ގެ މަންދޫބު  -އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ލައިލާ،
ސްޓެޓިސްޓީޝަން
 .8މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މަންދޫބު  -އަލްފާޟިލާ ފަރުހާނާ ޢަބްދުލް ޤަފޫރު ،އެކްސްޕެންޑިޗަރ ޕޮލިސީ
ކޮންސަލްޓަންޓް
 .9ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ މަންދޫބު  -އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަޢީދު ،އިކޮނޮމިކް ކޮންސަލްޓަންޓް
 .10މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަންދޫބު  -އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝަޒްރާ ،އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
 .11މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މަންދޫބު  -އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޠޯހިރާ ،ޕަބްލިކް
ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ
އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތްތަކުގެ މަތީން ،ބޯޑުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ،މިނިސްޓަރަށް ލަފާއެރުވުމަށް
މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލެވުނެވެ .މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލެވިފައި ވަނީ  3މަޤުސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށެވެ )1( .ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް
ބިނާކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކާއި އިޤްތިޞާދީ ކަންކަން ބަލާނެ މިންގަނޑެއް ނުވަތަ
މަންހަޖެއް (މެތޮޑޮލޮޖީއެއް) ކަނޑައެޅުން )2( ،މި މިންގަނޑުތަކަށް ބިނާކޮށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖް
ކަނޑައެޅުން ،އަދި ( )3މިނިމަމް ވޭޖް މުރާޖަޢާ ނުވަތަ ‘ރިވައިޒް’ ކުރާނެ ގޮތާއި މިނިމަމް ވޭޖް ބަދަލުކުރާނެ ނުވަތަ
‘އެޖަސްޓް’ ކުރާނެ ގޮތުގެ ލަފާ އެރުވުމެވެ.
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 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި ވަޒީފާގެ ބާޒާރު
 2018ވަނަ އަހަރުގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު
ރ 2އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން (ރިއަލް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށް ބަލާއި ު
ޖީޑީޕީ އިން) އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ވަނީ  2017ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  6.9%ގައި ކުރިއަރާފައެވެ .މިކުރިއެރުމުގެ މައިގަނޑު
ސަބަބަކީ އިޤްތިޞާދުގެ މުހިއްމު ސިނާޢަތްތައް ކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާފައިވުމެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު މަތިވި މިންވަރު ނުވަތަ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ -0.1%
އެވެ .އިންފްލޭޝަން ދަށްވުމަށް މެދުވެރިވީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެނެވެނު ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ .އެގޮތުން،
ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު މާލެ ސަރަހައްދާއި އެއްހަމަކުރުމާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކޮންޓްރޯލް އަގު ކުޑަކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިސްކަލް ޙާލަތަށް ބަލާއިރު 2018 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި
 22.2ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު ،މީގެ ތެރެއިން  15.8ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ޓެކުހުން ލިބުނު އާމްދަނީއެވެ .ޓެކުހުގެ
އާމްދަނީގެ ތެރެއިން  2.1ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކުހުން ލިބުނު އާމްދަނީއެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރު
(ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން) ހިނގި ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ  23.3ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .އަދި  17.9ބިލިއަން
ރުފިޔާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު ،މީގެ ތެރެއިން  7.6ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދެވެ.
ރާއްޖޭގެ ‘ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް’ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި 2018 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޑެފިސިޓް ގޮތުގައި ރެކޯޑު ކުރެވިފައި ވަނީ  1.4ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ .މިއީ  2017ވަނަ އަހަރާ
އަޅާބަލާއިރު  35%ބޮޑު އަދަދެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކަރަންޓް އެކައުންޓުގެ ސެކަންޑަރީ އިންކަމް އެކައުންޓް 3ޑެފިސިޓް ގޮތުގައި
ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވަނީ  491.5މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ .ކުރީ އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ،ސެކަންޑަރީ އެކައުންޓުގައި
އައުޓްފްލޯގެ ގޮތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާ ( 531.7މިލިއަން އެމެރިކާ
ޑޮލަރު) އެވެ .މީގެއިތުރުން ،އެމް.އެމް.އޭއިން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން  2018ވަނަ އަހަރުގެ
ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާރވްގައި ހުރީ  712މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.

މެދުރާސްތާގެ އިޤްތިޞާދީ ތަސައްވުރު
 2020ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު 2019 ،ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާނެ
ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ  5.7%ގައެވެ .މެދުރާސްތާގައި ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާނެ މިންވަރު ލަފާކޮށްފައިވަނީ
 2020ވަނަ އަހަރު  2021 ،7.5%ވަނަ އަހަރު  6.3%އަދި  2022ވަނަ އަހަރު  6.2%އިންނެވެ .މެދުރާސްތާގައިވެސް
އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް
ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައެވެ.
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މަޢުލޫމާތު :މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2018އާއި މަންތުލީ ސްޓްޓިސްޓިކްސް (އޮކްޓޫބަރު  )2019އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2020

3

ސެކަންޑަރީ އިންކަމް އެކައުންޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެކުލެވެނީ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއާއި ސަރުކާރަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސްފަރ ތަކެވެ.

4

މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު 2019

މީގެއިތުރުން 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 0.1%
ގައެވެ .އަދި  2020ވަނަ އަހަރު އެވަރެޖްކޮށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރަނީ  1.0%ގައެވެ.
 2019ވަނަ އަހަރުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި  24.1ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް
ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން  2.2ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހުން ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ .ހަމައެއާއެކު،
ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓު  30.5ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ
ގޮތުގައި  20.6ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާއިރު ،ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން  8.2ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް
ހިނގާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި
ވަނީ  3.1ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބަޔަކީ އާސަންދައަށް ކުރާ ހޭދައެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ޢަދަދަކީ
 29.9ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މީގެ ތެރެއިން  2.0ބިލިއަންއަކީ ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކުހުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ
އާމްދަނީއެވެ .ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ބަލާއިރު ،ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  22.3ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާއިރު ،މީގެ
ތެރެއިން  8.7ބިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ.
ބެލެންސް އޮފް ޕޭމެންޓްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަރަންޓް އެކައުންޓުގެ
ޑެފިސިޓް ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ( 1,222.0ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން  )21.5%މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގައެވެ .އަދި
 2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ( 1,207.1ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން  )19.1%މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގައެވެ .އަދި
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި  2019ވަނަ އަހަރަށް  593.5މިލިއަން އެމެރިކާ
ޑޮލަރު ލަފާކޮށްފައިވާއިރު 2020 ،ވަނަ އަހަރުގައި މި ޢަދަދު  664.8މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށްވެސް
ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާރވްގައި  635.6މިލިއަން އެމެރިކާ
ޑޮލަރު އަދި  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  818.8މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށްވެސް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިން
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހައުސްހޯލްޑް އިންކަމް އެންޑް އެކްސްޕެންޑީޗަރ ސާރވޭގެ (ހަޔަސް
 )2016ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާގޮތުން ،ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރައިގެ އާބާދީ (ވޯރކިންގ އޭޖް ގްރޫޕް) އަކީ
( 15-65އަހަރާ ދެމެދު)  263,311މީހުންނެވެ .އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ (ލޭބަރ ފޯސް) އާބާދީއަކީ 151,706
މީހުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީ (އެމްޕްލޯއިޑް) އަދި މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ (އަންއެމްޕްލޯއިޑް)
ހިމެނެއެވެ .އެގޮތުން ،މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީގައި  142,422މީހުން އަދި މަސައްކަތް ލިބަފައިނުވާ އާބާދީގައި 9,284
މީހުން ހިމެނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޭބަރ ފޯސްގެ ތެރެއިން  61%އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ .އަދި  39%އަކީ އަންހެނުންނެވެ .މަސައްކަތްކުރާ
އާބާދީގެ  71%ހަރަކާތްތެރި ވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި  17%އަކީ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ  51%އަކީ  18-34އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނެވެ.
ހަޔަސް  2016ގެ ތަފާސް ހިސާބުދައްކާގޮތުން ،މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ އާބާދީގެ  71%އަކީ މުވައްޒަފުންގެ
ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކެވެ .މި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެވަރެޖް މުސާރައަކީ
 9,014ރުފިޔާއެވެ .އަދި މީޑިއަން މުސާރައަށް ބަލާނަމަ އެއީ  7,144ރުފިޔާއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީގެ ނިސްބަތަކީ  6.1%އެވެ .މީގެތެރެއިން 70% ،އަކީ 18-34
އުމުރުފުރައިގެ ޒުވާނުންނެވެ.
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރި ނުވާ އާބާދީ (އައުޓްސައިޑް ލޭބަރ ފޯސް) ގައި  111,604މީހުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި

ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެވޭނެ ނަމަވެސް ވަޒީފާއެއް ހޯދަން މަސައްކަތްނުކުރާ އާބާދީ (ޕޮޓްންޝަލް ލޭބަރ

ފޯސް ،އެވެއިލެބަލް-ނޮޓް ސީކިންގ) ގައި ހިމެނެނީ  23,343މީހުންނެވެ .އަދި ވަޒީފާއަށް ނިކުމެވެން ނެތް ނަމަވެސް ވަޒީފާ
ބޭނުންވާ (ޕޮޓެންޝަލް ،ސީކިންގ-ނޮޓް އެވެއިލެބަލް) މީހުންގެ ޢަދަދަކީ  792އެވެ .މީގެއިތުރުން ،އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން
ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީގައި މަސައްކަތެއް ހޯދަން ނޫޅޭ އަދި މަސައްކަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ނުފެށޭނެކަމަށް ބުނާ އާބާދީގައި
 87,469މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ފަގީރުކަމާއި އާމްދަނީގެ ފަރަގު
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ހަޔަސް  2016ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބިނާކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑަކީ (ޕަވރޓީ ލައިނަކީ) މީހަކަށް ދުވާލަކަށް  74ރުފިޔާއެވެ .މީގެ މާނައަކީ ޒަރޫރީ
ޚަރަދުތަކަށް ދުވާލަކަށް އެންމެ މަދުވެގެން  74ރުފިޔާ ބޭނުންވާނެ ކަމެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު
މި މިންވަރަށް ޚަރަދު ނުކުރާ ނުވަތަ އާބާދީގައި ތިބި ފަގީރުންގެ ނިސްބަތަކީ  8.2%އެވެ .މާލެއަށް ބަލާއިރު އާބާދީގެ 1.7%
މީހުން އަދި އަތޮޅުތަކަށް ބަލާއިރު  12.8%މީހުން ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭ ‘ޖިނީ ކޯއިފިޝެންޓް’ އަކީ  0.313އެވެ .މާލެއަށް ވަކިން ބަލާނަމަ ،މި ޢަދަދު ހުރީ  0.284ގައެވެ .އަދި
އަތޮޅު ތަކުގައި  0.276އެވެ .ޖިނީ ކޯއިފިޝެންޓަކީ އާބާދީގައި އާމްދަނީ ބެހިފައިވާ ގޮތުގެ ފަރަގު ހާމަކޮށްދޭ މިންގަނޑެކެވެ.
އެގޮތުން ،ޖިނީ ކޯއިފިޝެންޓުގެ ޢަދަދަކީ  0ނަމަ މީގެއިން ދޭހަކޮށްދެނީ އާބާދީގައި އެންމެނަށް އާމްދަނީ ލިބެނީ އެއްވަރަކަށް
ނުވަތަ ‘ޕާރފެކްޓް އިކުއިޓީ’ އެވެ .މިއާ ޚިލާފަށް ،މި ޢަދަދަކީ  1ނަމަ މީގެއިން ދޭހަކޮށްދެނީ ހުރިހާ އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ އެންމެ
ފަރާތަކަށް ކަމެވެ .އެހެންކަމުން ،ޖިނީ ކޯއިފިޝަންޓް  1އާއި ކައިރި ކުރާނަމަ އެކަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ އާބާދީގައި އާމްދަނީގެ
ފަރަގު ބޮޑުކަމެވެ.
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އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން
އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިހުރި އެކިއެކި ކަންކަމުން ،އާމްދަނީގެ ފަރަގު
ކުޑަކުރުމަށް ސަރަކާރުން އަހަމިއްޔަތުކަންދޭ މިންވަރު ހާމަވެގެންދެއެވެ .މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ކުއްލި
ބަދަލުތަކުން (މިސާލަކަށް ބަލިވުމާއި ވަޒީފާ ނެތުމާއި އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމާއި ޤުދުރަތީ ހާދިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން)
އެންމެ ފަގީރު ގޭބިސީތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބެއެވެ.
މިގޮތުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ އިޖްތިމާޢީ
ރައްކާތެރިކަމުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި:
 .iބޭސް ފަރުވާގެ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް
 .iiފަގީރު ޙާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް
 .iiiފަގީރު ޙާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި އެހެން މީހަކު ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށާއި އެކުދިން
ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް
 .ivޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް
 .vފަގީރު ޙާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ދެވޭ މާލީ އެހީ
މީގެއިތުރުންވެސް ،ސަރުކާރުން ދަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ހިލޭ އެހީއާއި ،އިޝްތިރާކާއި ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި
ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޚަރަދުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ .މި ޚަރަދުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބަޔަކީ
އާސަންދައަށް ކުރެވޭ ހޭދައެވެ .މީގެއިތުރުން ،ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީ އާއި ،ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހެނދުނު
ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ،ކުއްލި ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ކަރަންޓާއި ފެނުގެ
އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ސަބްސިޑީ ދިނުމާއި ،އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ހެޔޮ
ކުރުމަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީވެސް ހިމެނެއެވެ.
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ހަމަ މިފަދައިން 2009 ،ވަނަ އަހަރުގައި ފާސްކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ގާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު)8/2009 :
ގެ ދަށުން ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން
ސްކީމަކީ ވެސް އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޅިފައިވާ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ.
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޕްރައިމަރީ އާއި ސެކަންޑަރީ އަދި ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްތަކުގެ ފީ
އާއި ސްކޫލް ފޮތް ލިސްޓާއި އަދި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި އަދި  2019ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހި
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ސިޔާސަތުވެސް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
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 .3މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިބެންހުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރުން ،ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ މައިދާނާއި ވިޔަފާރީގެ
ޙާލަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާއެކު ބޯޑުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް
ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނީ މައިގަނޑު ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.
ފުރަތަމަ ބައެއްގެ ގޮތުން ،ބައްދަލު ކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އެ
މުއައްސަސާތަކުން ތަފާސް ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއެވެ .މި
ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި އިރުޝާދު ހޯދުމާއި
އެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރިއަށް ރާވާފައިހުރި ޕޮލިސީތަކުގެ ތެރެއިން މިނިމަމް ވޭޖަކަށް އަސަރުކުރާނެ ފަދަ ޕޮލިސީތައް
ދެނެގަތުމާއި މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމެވެ .މިގޮތުން ،ބައްދަލުކުރެވުނު މުއައްސަސާތަކުގެ ފޯކަލް
ޕޮއިންޓުތައް ކަނޑައަޅައި ،މަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކޮށް ފުރިހަމައަށް ދެނެގަތުމުގައި އެބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުނެވެ .ޖުމްލަ
 26މުއައްސަސާއަކާ ބޯޑުގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައްދަލުކުރެވި އެފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރެވިފައެވެ (އެޕެންޑިކްސް . )1
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ދެވަނަ ބައެއްގެ ގޮތުން ،މި ބޯޑުގެ ފަރާތުން ވަނީ އެކިއެކި މަސްލަޙަތުވެރިންނާއެކު
ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ .އެގޮތުން ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެކިއެކި
ސިނާޢަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޕްރައިވެޓް ވިޔާފާރިތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި އަދި މިނޫނަސް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ
ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރެވުނެވެ .އަދި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގައި ޢިލްމީ
ދިރާސާތައް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކާ ވެސް ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން 300 ،އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކާ ބޯޑުގެ
ފަރާތުން ބައްދަލުކޮށް މިނިމަމް ވޭޖްއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ (އެޕެންޑިކްސް .)2
މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޝިކާޔަތުތައް ދެނެގަތުމާއި
ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މާލީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި ،އެފަރާތްތަކަށް
އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދިމާވާ އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ،މިނިމަމް ވޭޖްއާ ގުޅޭގޮތުން މި
ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރު ހުރިގޮތް ދެނެގަނެވުނެވެ.
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅުމަށް ބޯޑާއި އައި.އެލް.އޯގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެވުނު މެތޮޑޮލޮޖީއާ ބެހޭގޮތުން ،އެކިއެކި
ދާއިރާތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުގައި ވަކާލާތު ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،އެފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއެކުވެސް ބޯޑުގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ ލިބޭ މުސާރައިގެ ކުޑަކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ
ޚަރަދުތައް ނުފުއްދޭކަމެވެ .ރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ ގޭބިސީއަށް ލިބޭ ޢާމްދަނީއަށް ނުކަތާ ވަރުވުމަކީ
މީގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މައިގަނޑު އެދުމެއްގެ ގޮތުގައި
ފާހަގަކުރެވުނީ ،ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދާއި އެއްހަމަ މުސާރައެއް ނުވަތަ ‘ލިވިންގ ވޭޖް’ އެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމެވެ .އަދި
ކަނޑައެޅޭ މިނިމަމް ވޭޖް ވާންޖެހޭނީ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރާއި ޚަރަދުތަކަށް އެއްހަމަ ޢަދަދެއްކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން
ޤަބޫލުކުރެއެވެ .ހަމަމިއާއެކު ،މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ސިނާޢީގޮތުން ތަފާތު ކުރުމަށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޚިޔާލު
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ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ .އެއީ ،ބައެއް ސިނާޢަތްތަކަކީ މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ދޭ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް ދެވޭނެ ވަރަށް
އާމްދަނީ ލިބޭ ސިނާޢަތްތައްކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ޤަބޫލުކުރާތީ ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މުހިއްމު ނުކުތާތަކަކީ މިނިމަމް ވޭޖުގެ
ސަބަބުން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެގެންދާނެކަމާއި އެކިއެކި ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ހޯދުމުގައި އެފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ
ދަތިތަކެވެ .ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ (އެސް.އެމް.އީ) ވިޔަފާރިތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވިޔަފާރި
ކުރުމުގެ ޚަރަދު މިހާރުވެސް ބޮޑުކަމަށް ފާހަގަކޮށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ މިންވަރު ކުޑަކަމާއި ،ލުއި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގައި
ލިބޭ ލޯނުގެ ފުރުޞަތުތައް ނިސްބަތުން މަދުކަމާއި އަދި މިނޫނަސް އެފަރާތްތަކާ ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
އަދި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާއި ފައިސާ-ނޫން ގޮތުގައި
ދެވޭ އިނާޔަތްތައް (އިން-ކައިންޑް ބެނެފިޓްސް) މިނިމަމް ވޭޖުގައި ހިމެނުމަށްވެސް ބައްދަލުކުރެވުނު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ،ބޯޑުގެ
ކިބައިން އެދިފައިވެއެވެ.
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 .4މަޢުލޫމާތު ހޯދުން
މި ދިރާސާތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން މިހާތަނަށް އެއްކޮށްފައިހުރި އެންމެ ފަހުގެ
މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާލެވުނެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ،ގޭބިސީތަކުން ކެއިންބުއިމަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ކުރާ ޚަރަދާއި ،ކެއުމުގެ
ވައްޓަފާޅި ގެންގުޅޭ ގޮތާއި ،ކެއިންބުއިމުގައި ހިމަނަން އެންމެ ރަނގަޅު ބާވަތްތަކާއި އެ ބާވަތްތަކުން އެންމެ މަދުވެގެން
ހަށިގަނޑަށް ލިބެންދޭންޖެހޭ މާއްދާތަކުގެ އިތުރުން ،ގޭބިސީއާ ބެހޭ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރެވުނެވެ .އަދި ،ވިޔަފާރިތަކުގެ
މާލީ ޙާލަތާއި އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމަށްވެސް މަޢުލޫމަތު އެއްކުރެވުނުވެ .މި މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރެވުނު
މަސްދަރުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ހައުސްހޯލްޑް އިންކަމް އެންޑް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ސާރވޭ ( 2016ހަޔަސް )2016
މިއީ ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާރވޭއެކެވެ.
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ދިރާސާގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ މި ސާރވޭގައި
އެއްކުރެވުނު ތަފާސް ހިސާބުތަކެވެ .ގޭބިސީތަކާއި ވަކިވަކި ފަރުދުން ކެއިންބުއިމާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް ދުވާލަކަށް ނުވަތަ
މަހަކަށް ޚަރަދުކުރާ މަޢުލޫމާތު މި ސާރވޭއިން ދެނެގަނެވުނެވެ .މި ސާރވޭގައި އެއްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ
މިންގަނޑަށް ފެތޭ އަދި ވޯލްޑް ބޭންކާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޮގަނައިޒޭޝަން (އައި.އެލް.އޯ) އާއި ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް
އިކޮނިމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކޮމިޝަން ފޯރ އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ފަދަ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ފަންނީ ލަފަޔާއެކު އެއްކުރެވިފައިވާ
މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ .މި ސާރވޭ އެންމެ ފަހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  2016ވަނަ އަހަރުއެވެ .އަދި މި ސާރވޭއަކީ
ގޭބިސީތަކުގެ ޚަރަދާއި އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތުތައް މިހައި ތަފްސީލްކޮށް ލިބެން ހުރި ހަމައެކަނި ވަސީލަތްވެސް މެއެވެ.
ހަޔަސް  2016ގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚަރަދާއި އާމްދަނީ ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި އާބާދީގެ އިޤްތިޞާދީ
ފުދުންތެރިކަން ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމެވެ .މި މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރުމަށް މި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މާލެއާއި
އަތޮޅުތެރޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ދެނެގަނެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކެއް ތަމްސީލު ވާނެ ގޮތަކަށް ސާމްޕަލް ނެގިގެންނެވެ.
އެގޮތުން ،ހުރިހާ އަތޮޅެއް ހިމަނައި ،މާލެ ސިޓީގެ އިތުރުން  172ރަށެއްގައި މި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ،މި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފުރަތަމަ
ޕްލޭން ކޮށްފައި ވަނީ  12މަސްދުވަހަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ،އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވަސީލަތްތައް ނުލިބުމުން ފަހުން
މި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  6މަސް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .ހަމަ އެހެންމެ ،މީގެ ސަބަބުން ރިސޯޓުތަކާއި
އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށްތައްވެސް ސާރވޭއިން އުނިކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން ،ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި
ވަނީ އެއްމަސް ދުވަހަށެވެ .ނަމަވެސް ،މާލޭގައި ސާރވޭ  6މަސްދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
މި ސާރވޭގައި  12މަސް ދުވަހާއި 6 ،މަސް ދުވަހާއި 3 ،މަސް ދުވަހާއި އަދި ފާއިތުވި  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ގޭބިސީތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދާއި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީގެ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މި ޢަދަދުތަކުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް އަހަރަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ ،އެ ޢަދަދުން މަހަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުވެސް ހިސާބުކުރެވިފައިވެއެވެ.
މި ސާރވޭގައި އެއްކުރުވުނު މަޢުލޫމާތު  7ބަޔަކަށް ބަހާލެވެއެވެ .އެއީ )1( :ގޭބިސީތަކުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު،
( )2ގޭބިސީގެ މަޢުލޫމާތު )3( ،ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތް )4( ،ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަޢުލޫމާތު )5( ،ލޭބަރ ފޯސްގެ މަޢުލޫމާތު،
( )6ކުރާ މަސައްކަތާއި ލިބޭ އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ( )7ތަކެތި ބޭނުންކުރާ މިންވަރުގެ މައުލޫމަތެވެ.
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ރެކޮމެންޑަޑް ޑައިޓަރީ އެލަވަންސް
‘ރެކޮމެންޑަޑް ޑައިޓަރީ އެލަވަންސަކީ’ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް
ކެއުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސިއްޙީ މާއްދާތަކާއި (ނިއުޓްރިއެންޓްސް) ކެއުމުގައި އެމާއްދާތައް ހިމެނެންޖެހޭ މިންވަރެވެ .މި
މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި ސިއްޙީ ދިރާސާތަކުން ‘އެންމެ އެދެވިގެންވާ ނިއުޓްރީޝަނަލް
މިންގަނޑު’ (ނޯރމަޓިވް) ކަމަށް ބަލާމިނަށް އަދި އެޤައުމެއްގެ ބަޔަކު ކެއިންބުއިމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަހައްޓާގޮތުގެ (ބިހޭވިއަރަލް)
މިނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ .މީގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓުގެ ކުރިއަށް ހުރި ބައިތަކުގައި ހިމަނާލެވިފައި ވާނެއެވެ .މި ރިޕޯޓުގައި
ހަޔަސް  2016ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލައި ‘ބިހޭވިއަރަލް’ މިންގަނޑު ބަލާފައިވާނެއެވެ .އަދި އެން.ބީ.އެސް އިން ޝާއިއު
ކޮށްފައިވާ ‘ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑު އަދި ފަގީރުންގެ ނިސްބަތް  ’2016ރިޕޯޓަށްވެސް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ‘ .ނޯރމަޓިވް’
މިންގަނޑު ބެލުމަށް އ.ދ.ގެ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެފް.އޭ.އޯ) އާއި ވޯލްޑް ހެލްތް އޮގަނައިޒޭޝަން
އަދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ‘ފުޑް އެން ނިއުޓްރީޝަން ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓް  ’2001އަށް
ބެލިފައިވާނެއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ‘ ނޭޝަނަލް ފުޑް ބޭސްޑް ޑައިޓަރީ
ގައިޑްލައިން ފޯރ މޯލްޑިވްސް ’2019 ،އަށް ވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ .މި ގައިޑްލައިންގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިން އާންމުކޮށް
ކެއިންބުއިމުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކަށް ބިނާކޮށް ،ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށްޓަކައި ފައިދާހުރި މާއްދާތައް ލިބެނީ ކޮންކޮން
ބާވަތެއްގެ ކާނާއަކުން ކަމާއި އެބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ހިމަނަންވީ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ގޮދަނުގެ ބާވަތްތައް،
ތަރުކާރީ ،މޭވާގެ ބާވަތްތައް ،ކަނޑުމަހާއި އެއްގަމު މަސް ،ބިސް ،ގޮވާމުގެ ބާވަތް ،އަދި ކިރާއި ކިރުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ލޭބަރ ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ އަދި ކޮމްޕެންސޭޝަން ރޭޝިއޯ
އިޤްތިޞާދުގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި ސިނާޢަތްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދެނެގަތުމަށް ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
އިން އެކުލަވާފައިވާ ‘ސަޕްލައި އެންޑް ޔޫޒް ޓޭބަލް  ’2014ބޭނުންކުރެވުނެވެ .މި ތާވަލުގައި އެކިއެކި ސިނާޢަތްތަކުން
ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި ހިއްސާކުރާ މިންވަރާއި ،ކޮންމެ ސިނާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި އަދި
އެމުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދޭ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ އަންދާޒާއެއްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުން
މި ދިރާސީ ރިޕޯޓުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ އަސަރުވެސް ލަފާކޮށްފައިވާނެއެވެ.
އެގޮތުން ،މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުން އަސަރުކުރާނެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި ،މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ޖުމްލަ އިތުރުވެގެންދާނެ
މިންވަރާއި ،އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މުސާރައިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާ އިތުރުވެގެންދާނެ މިންވަރު ދިރާސާކޮށްފައި
ވާނެއެވެ .މި ދިރާސާތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި ،މި ބޯޑުން
ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ‘އެންޓަރޕްރައިޒް ސާރވޭ’ އިން އެއްކުރުވުނު މަޢުލޫމާތުތަކުންނެވެ.
މި ދިރާސާތަކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން (މީރާ) ހޯދާފައި ވާނެއެވެ .މި
މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ސިނާޢަތްތަކުގައި ޙަރާކާތްތެރިވާ ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި ،ވިޔަފާރިތަކުގެ
އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނެވެ .މީގެއިތުރުން ،މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން ލިބުނު
މަޢުލޫމާތުވެސް މި ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރެވުނެއެވެ .އެގޮތުން ،މިހާރު ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީވެ މަހުން މަހަށް
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ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުނެވެ .މީގެތެރޭގައި ވަކިވަކި ސިނާޢަތްތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި
އެމީހުންނަށް ލިބޭ އަސާސީ މުސާރައިގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ .މި ދެ މުއައްސާސާއިން އެއްކުރުވުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގައި ވަކިވަކި
ވިޔަފާރިތަކާއި އަދި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ސިއްރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް ޚާއްސަ ދިރާސާއެއް ކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނާ ބެހޭ އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ނެތުމަކީ މި ދިރާސާކުރުމަށް ކުރިމަތިވި
ވަރަށްބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ .މިބަޔަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ
ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްއިން ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށްފައެވެ .މި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ވަޒީފާގެ ބާވަތާއި ،ލިބޭ މުސާރައާއި ،ނިސްބަތްވާ ޤައުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.
އެންޓަރޕްރައިޒް ސާރވޭއަކީ ެސް މި ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.
އެގޮތުން ،އިޤްތިޞާދުގެ އެންމެ މައި ހަތަރު ސިނާޢަތްކަމަށްވާ ޓޫރިޒަމް ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން ،އަދި ޓްރޭޑް (ހޯލްސޭލް،
ރީޓެއިލް ،ކެފޭ ،ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ހިމެނޭގޮތަށް) މި ސާރވޭގައި ހިމަނާލެވުނެވެ .އަދި މާލެ ،އައްޑޫ ސިޓީ ،ފުވައްމުލައް
ސިޓީގެ އިތުރުން ،އއ.ތޮއްޑޫ ،ކ .މާފުށި ،ނ .ވެލިދޫ އަދި ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި މި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މި
ސާރވޭގައި އެއްކުރެވުނީ ،މި ހަތަރު ސިނާޢަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކުގައި މުވައްޒަފުން ތިބި މިންވަރާއި ،މުވައްޒަފުންނަށް
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭ މިންވަރާއި ،ވިޔަފާރިތަކުގެ ޚަރަދާއި އާމްދަނީގެ މައުލޫމާތެވެ .މީގެއިތުރުން ،ވިޔަފާރިތަކުން މިނިމަމް
ވޭޖާއި މެދު ދެކޭގޮތާއި ،މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން ފެންނަ މިންވަރާއި އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާރު ހުރި ދަތިތައް
ވެސް މި ސާރވޭގައި ހިމަނާލެވުނެވެ.
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 .5ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެ މިންގަނޑު
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދޭނެ ވަރުގެ އުޖޫރައަކީ
ކޮބައިކަން ދެނެގަންނާނެ ތަފާތުގޮތްތައް ހުރެއެވެ .މިފަދަ އުޖޫރައެއް ކަޑައެޅުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމުގައި އެންމެ ގިނައިން
ބެލެވިފައިވަނީ ކެއުންބުއިމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކާއި ކެއިންބުއިން ނޫން ގޮތުގައި ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަށެވެ .މިގޮތުން ،މިފަދަ ޚަރަދުތައް
ދެނެގަނެ ،ގޭބިސީއަކަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ބޭނުންވާނެ އުޖޫރައެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޯމިއުލާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މި ފޯމިއުލާއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް
ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފޯމިއުލާއެކެވެ.

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފޯމިއުލާގައި ހިމެނޭ ބައިތަކާއި އެބައިތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ
ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 .1ގޭބިސީއެއްގެ އެވަރެޖް ސައިޒު
މި ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ،އެން.ބީ.އެސްގެ ހައުސްހޯލްޑް އިންކަމް އެންޑް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ސާރވޭ (ހަޔަސް )2016
ގައި އެއްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އުމުރާއި އަދި ދެ ޖިންސުގެ ތަފާތުތަކަށް ބަލައި،
ވަކިވަކި ފަރުދުން ‘އެޑަލްޓް އިކުވަލަންޓް’ އަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ .އެޑަލްޓް އިކުއިވަލަންޓަކީ ގޭބީސީގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި
ފަރުދުންގެ ޢުމުރު އަދި ދެ ޖިންސަށް ބަލައި ބޮޑު މީހަކަށް ( 30އަހަރާއި  60އަހަރާ ދެމެދުގެ ފިރިހެނަކަށް) ބޭނުންވާނެ ކެލަރީގެ
ނިސްބަތުން ވަކިވަކި ފަރުދުން މިންކުރުމެވެ .އަދި ހުރިހާ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި ‘އެޑަލްޓް އިކުއިވެލަންސް’ ގެ އުސޫލުގައި
ހިފަހެއްޓުމަށްޓަކައި ގޭބިސީއެއްގެ ކޮންމެ މީހަކު ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނެވެ .އެގޮތުން ،ހަޔަސް 2016
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެވަރެޖް ގޭބީސީއެއްގެ ސައިޒަކީ  5.3މީހުންނެވެ .ނަމަވެސް ،ބޮޑު މީހެއްގެ ނިސްބަތުން ގޭބީސީގައި
ހިމެނޭ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ‘ވެއިޓަޑް އެވަރެޖް’ އެއް ނެގުމުން ،ގޭބީސީއެއްގައި ހިމެނެނީ  4.2މީހުން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުނެވެ
(އެޕެންޑިކްސް .)3

 .2އެވަރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢަދަދު
ގޭބިސީގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތެރީންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ހަޔަސް  2016ގައި އެއްކުރެވިފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް
ބަލާފައިވާނެވެ .އެގޮތުން ،އެކިއެކި އަތޮޅު ތަކުގައި އަދި ޖުމްލަކޮށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކަށް ބަލާއިރު ،އެވަރެޖްކޮށް
ގޭބިސީއެއްގައި އުޅެނީ  2މަސައްކަތްތެރިން ކަމުގައި ދެނެގަނެވުނެވެ.
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 .3ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުން
ކެއިންބުއިމުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންވާ މިންވަރު ހިސާބުކުރަނީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް އެންމެ މަދުވެގެން ބޭނުންވާ
ސިއްޙީ މާއްދާތައް ހިމެނޭ މިންވަރަށް ބަލައިގެންނެވެ .މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ގިނަ ޤައުމުތަކުން ކެއިންބުއިމުގައި
ބޭނުންވާ މިންވަރު ހިސާބުކުރަނީ މީހަކަށް ބޭނުންވާ ކެލަރީއަށް ބިނާކޮށެވެ .ޢާންމު ގޮތެއްގައި ހަށިގަނޑަށް ނިއުޓްރިއަންޓްސް
ބޭނުންވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި މީހާގެ އުމުރާއި ،ކުރާ މަސައްކަތުގެ ގޮތުންނާއި އަދި ދެޖިންސުގެ ދެމެދުގައިވާ ތަފާތަށް
ބަލައެވެ .އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިސިން ( 4)2005އިން ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުގައި ،ބުރަ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
 30އަހަރާއި  60އަހަރާ ދެމެދުގެ މަސައްކަތްތެރިއަކަށް ދުވާލަކަށް  3،500ކިލޯގެ ކެލަރީ ބޭނުންވެއެވެ .ވޯލްޑް ހެލްތު
އޮގަނައިޒޭޝަން ( )1997އާއި އިންޑިއަން ކައުންސިލް އޮފް މެޑިކަލް ރިސާރޗް ( ،)2010އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މެލޭޝިއާ ( )2017ވެސް ވަނީ މި ޢަދަދަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.
މި ޢަދަދަށް ކެލަރީ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމުގައި ދެ މިންގަނޑަކަށް މި ރިޕޯޓްގައި
ބެލިފައިވާނެއެވެ .އެއީ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ކެލަރީގެ އެންމެ އެދެވިގެންވާ މިންވަރު ނުވަތަ ‘ނޯމަޓިވް އެޕްރޯޗް’ އާއި ރާއްޖޭގެ
ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަލައި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ކެލަރީގެ މިންވަރު ނުވަތަ ‘ބިހޭވިއަރަލް އެޕްރޯޗް’ އެވެ.

(ހ) ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ކެލަރީގެ އެންމެ އެދެވިގެންވާ މިންގަނޑުން ދެނެގަތުން (ނޯމަޓިވް އެޕްރޯޗް):
ނޯމަޓިވް އެޕްރޯޗް ގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ މެޑިކަލް އަދި ނިއުޓްރީޝަނަލް ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުން އެންމެ އެދެވިގެންވާ
ނިއުޓްރިޝަނަލް މިންވަރަށެވެ .މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،ކެއިންބުއިމަށް ގޭބިސީއިން ކުރާ ޚަރަދުތައް މިންކޮށް ،ގޭބިސީގެ ވަކިވަކި
ފަރުދުން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާ ކެލަރީގެ ޢަދަދުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާތައް ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން،
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ފަރާތުން ‘ނޭޝަނަލް ފުޑް ބޭސްޑް ޑައިޓަރީ ގައިޑްލައިންސް ފޯރ މޯލްޑިވްސް
 ’2019ގެ ނަމުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރެވުނެވެ .މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ދުޅަހެޔޮ
ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށްޓަކައި މީހަކު އޭނާގެ ކެއުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި އެބާވަތްތައް ދުވާލަކަށް ކެއުމުގައި
ހިމަނަންވީ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .ނަމަވެސް ،މި ރިޕޯޓުގައި މި ބާވަތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކެލަރީގެ ޢަދަދުތައް ހިމަނާފައެއް
ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ކެލަރީގެ ‘ނޯމަޓިވް’ މިންގަނޑުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އ.ދ.ގެ ‘ފުޑް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރ އޮގަނައިޒޭޝަން’ (އެފް.އޭ.އޯ) ގެ ‘ފުޑް ކޮމްޕޮޒިޝަން  ’2001ގެ ތާވަލު މި ދިރާސާގައި ބޭނުން ކުރެވުނެވެ.
މިއީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށްޓަކައި އެންމެ އެދެވިގެންވާ ކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަނެވިފައިވާ
މިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެފް.އޭ.އޯގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާވަލެކެވެ .މި ތާވަލުގައި ،އެކިއެކި އުމުރުފުރާގައި
އަދި ދެ ޖިންސުގެ މެދުގައި ހުރި ތަފާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ކެލަރީގެ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ނުވަތަ ނޯމަޓިވް މިންގަނޑު
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ހަމަމިއާއެކު ،ބޮޑު މީހަކަށް ބޭނުންވާ ކެލަރީގެ ނިސްބަތުން އެކި އުމުރުފުރާގައި އަދި ދެ ޖިންސުގެ މެދުގައި
ހުރި ތަފާތުތައްވެސް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ކެލަރީގެ ނޯމަޓިވް މިންގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،ދިރާސާތައް
ކުރުމަށްޓަކައި ގޭބިސީއެއްގެ ވަކިވަކި ފަރުދުން ވަނީ ‘އެޑަލްޓް އިކުއިވަލަންޓް’ އަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ .އެޑަލްޓް އިކުއިވަލަންޓަކީ
ގޭބީސީގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އުމުރު އަދި ޖިންސަށް ބަލައި ،ބޮޑު މީހަކަށް ( 30އަހަރާއި  60އަހަރާ ދެމެދުގެ
ފިރިހެނަކަށް) ބޭނުންވާނެ ކެލަރީގެ ނިސްބަތުން ވަކިވަކި ފަރުދުން މިންކުރުމެވެ .މިސާލަކަށް  30އަހަރާއި  60އަހަރާ ދެމެދުގެ
ފިރިހެނަކަށް ދެވުނީ އެކެއް ( )1ގެ ޢަދަދެކެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން ،ތިރީގައި ހިމަނާފައިވާ ތާވަލު  5.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
4

އެމެރިކާގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިސިން2005 ،
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ފަދައިން  5އަހަރާއި  6އަހަރާ ދެމެދުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކީ ބޮޑު މީހެއްގެ ނިސްބަތުން ދެބައިކުޅައެއްބައި ( )0.5ކަމުގައި ބަލައި،
އަދި ހުރިހާ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި ‘އެޑަލްޓް އިކުއިވެލަންސް’ ގެ އުސޫލުގައި ހިފަހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ގޭބިސީއެއްގެ ކޮންމެ މީހަކު
‘ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓް’ އެއްގެ

5

ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .ހަމަމިއާއެކު ،ކޮންސަމްޝަން

ޔުނިޓަކަށް ބޭނުންވާނެ ކެލަރީގެ ޢަދަދު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހަޔަސް  2016ސާރވޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޭބިސީތަކުގައި ،މީހުން
ދިރިއުޅޭ ނިސްބަތަށްވެސް ބަލާފައިވާނެއެވެ.
ހަޔަސް  2016ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ،ރާއްޖޭގެ އެވަރެޖް ގޭބީސީއެއްގެ ސައިޒަކީ  5.3މީހުންނެވެ .ނަމަވެސް،
ބޮޑު މީހެއްގެ ނިސްބަތުން ގޭބީސީގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ‘ވެއިޓަޑް އެވަރެޖް’ އެއް ނެގުމުން ،ގޭބީސީއެއްގައި ހިމެނެނީ
 4.2މީހުން ނުވަތަ ‘ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓް’ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުނެވެ.

ތާވަލު  : 5.1އެފް.އޭ.އޯއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ކެލަރީގެ މިންވަރު

މަޢުލޫމާތު :އެފް.އޭ.އޯގެ ހިއުމަން އެނަރޖީ ރިކުޔަރމަންޓް 2001

5

މި ރިޕޯޓުގައި ގޭބިސީއެއްގެ ޒަރޫރީ ޚަރަދުތަކުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ބަލާފައިވާނީ ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓުންނެވެ.
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އެގޮތުން ،ހަޔަސް  2016ގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޭބިސީތަކުގެ އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި ،އެފް.އޭ.އޯ ގެ ތާވަލަށް
(ތާވަލު  )5.2ބިނާކޮށް ވެއިޓަޑް އެވަރެޖެއް ނެގުމުން ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް ބޭނުންވާ
ކެލަރީގެ ޢަދަދެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވަނީ ( 2,358ގާތްގަނޑަކަށް  )2,400ކެލަރީއެވެ.
ތާވަލު  :5.2ގޭބިސީގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތާއި ދުވާލަކަށް ބޭނުންވާ ކެލަރީގެ މިންވަރު

މަޢުލޫމާތު :އެފް.އޭ.އޯގެ ހިއުމަން އެނަރޖީ ރިކުޔަރމަންޓް  2001އަދި ހަޔަސް 2016

(ށ) ރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަލައި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ކެލަރީގެ މިންވަރު ދެނެގަތުން (ބިހޭވިއަރަލް
އެޕްރޯޗް):
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަލައި ކެލަރީގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ގޭބިސީތަކުން
ކެއިންބުއިމަށް ގަންނަ ތަފާތު ކާބޯތަކެތިން ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް ލިބޭނެ ކެލަރީގެ މިންވަރު ދެނެގަނެވުނެވެ.
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މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު 2019

ކެއިންބުއިމަށް ގޭބިސީތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ބިނާކޮށް ހަޔަސް  2016ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގޭބިސީތައް 20
‘ފްރެކްޓައިލް’ އަށް ބަހާލެވުނެވެ .އެއީ ކެއިންބުއިމަށް އެންމެ މަދުން ޚަރަދު ކޮށްފައިހުރި ގޭބިސީތަކުން ފެށިގެން އެންމެ މަތިން
ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޭބިސީތަކުގެ ތަރުތީބުންނެވެ .އެއަށްފަހު ،ގޭބިސީތަކުން ކެއިންބުއިމަށް ގަންނަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކުގައި
އެކުލެވިގެންވާ ކެލަރީގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހަޔަސް  2016ގެ ކާބޯތަކެތީގެ ތާވަލު އަދި އެފް.އޭ.އޯގެ ‘ކެލަރީ ކޮންވަރޝަން’

6

ތާވަލުތައް ބޭނުންކުރެވުނެވެ.

(ނ) ނޯމަޓިވް އަދި ބިހޭވިއަރަލް މިންގަނޑުން ގޭބިސީތަކުން ކެއިންބުއިމަށް ކުރާ ޚަރަދު:
ގޭބިސީތަކުން ކެއިންބުއިމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ބިނާކޮށް  20ފްރެކްޓައިލް އަށް ބަހާލެވިފައިވާ ތާވަލު (ތާވަލު )5.3
ބޭނުންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ތާވަލު  :5.3ކެއިންބުއިމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ބަލައި  20ފްރެކްޓައިލް އަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް

މަޢުލޫމާތު :އެފް.އޭ.އޯގެ ހިއުމަން އެނަރޖީ ރިކުޔަރމަންޓް  2001އަދި ހަޔަސް 2016

6

ކެލަރީ ކޮންވާރޝަން އަކީ ގޭބިސީތަކުން ކާބޯތަކެތީގެ އެކިއެކި ބާވަތްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ނިސްބަތުން އެބާވަތްތަކުން ލިބޭ ކެލަރީގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމެވެ.
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އެއަށްފަހު ،ނޯމަޓިވް މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވާ  2,358.3ކެލަރީގެ ޢަދަދާ އެންމެ ގާތް ކުރާ ޢަދަދު ދިމާވާ
ފްރެކްޓައިލްގައި ހިމެނޭ ގޭބިސީތަކުން ކެއިންބުއިމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ތިން ގޮތަކަށް ބަލާލެވުނެވެ .އެއީ:
 .iހަޔަސް  2016ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ކެއިންބުއިމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު
 .iiކެއިންބުއިމުގައި އެކަށީގެންވާ ކެލަރީގެ މިންވަރު ހަމަވާ ގޭބިސީތަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ކެއިންބުއިމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު
 .iiiމަތީގައިވާ ދެ ގޮތުގެ ވެއިޓަޑް އެވަރެޖެއް ނެގުން

.i

ހަޔަސް  2016ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުގެ ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާނަމަ ،ކެލަރީގެ ޢަދަދާ އެންމެ
ގާތްކުރަނީ  3ވަނަ ފްރެކްޓައިލް ގެ ގޭބިސީތަކެވެ .މި ގޭބިސީތަކުން  2,423ކެލަރީ ހޯދުމަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ
ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް  773ރުފިޔާއެވެ.

.ii

ކެއިންބުއިމުގައި އެކަށީގެންވާ ކެލަރީގެ މިންވަރު ހަމަވާ ގޭބިސީތަކަށް ބަލާނަމަ 2,423 ،ކެލަރީ ހޯދުމަށް އެގޭބިސީތަކުން
ޚަރަދުކުރަނީ ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް  907ރުފިޔާއެވެ.

.iii

މަތީގައި ހޯދުނު ދެ ޢަދަދުގެ ވެއިޓަޑް އެވަރެޖަކީ ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް  840ރުފިޔާއެވެ .ވެއިޓަޑް އެވަރެޖުން
ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ފުރަތަމަ ގޮތުން ކަނޑައެޅުނު ޢަދަދަކީ ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހިން ކެއިންބުއިމަށް
ކުރާ ޚަރަދަށްވުރެ ދަށް ޢަދަދަކަށްވުން އެކަށީގެންވާތީއެވެ .އެއީ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ނަގާނަމަ،
އެކަށީގެންވާ ކެލަރީގެ މިންވަރު ހަމަނުވާ ގޭބިސީތައްވެސް ހިމެނޭނެތީއެވެ .ހަމައެފަދައިން ،ދެވަނަ ގޮތުން ކަނޑައެޅުނު
ޢަދަދަކީ ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހިން ކެއިންބުއިމަށް ކުރާ ޚަރަދަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދަކަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ .މިގޮތުން
ކަނޑައެޅުނު ޢަދަދުގައި އެދެވިގެންވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކެލަރީ ބޭނުންކުރާ ގޭބިސީތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެއިންބުއިމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަލައި ،ކެލަރީގެ ނޯމަޓިވް މިންގަނޑު ހަމަވާ ކާބޯތަކެތީގެ ‘ބާސްކެޓެއް’
އެކުލަވާލުން
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު މިންގަނޑުތަކުގެ އިތުރުން ،ކެއިންބުއިމަށް ގޭބިސީތަކުން ކުރާ ޚަރަދު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހަޔަސް
 2016ގައި ގޭބިސީތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާލެވުނެވެ .އެގޮތުން ،ނޯމަޓިވް ކެލަރީގެ މިންގަނޑު
ހަމަވާ ( 2,260އާއި  2,640ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ކެލަރީ ހޯދާފައިވާ) ގޭބިސީތަކުން ކެއިންބުއިމަށް ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަކިވަކި
އައިޓަމްތަކަށް ބަލައި ،އެ އައިޓަމްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކާބޯތަކެތީގެ ބާސްކެޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ .މި ބާސްކެޓުގައިވާ
އައިޓަމްތައް ނިސްބަތްވަނީ ހަޔަސް  2016ގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ ގޭބިސީތަކުގެ ތެރެއިން  5,154ގޭބިސީ އިން ކެއިންބުއިމަށް
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެއްޗަށެވެ .މި ދިރާސާތަކުން ،މަހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކުން ހޭދަވާ ކެއިންބުއިމުގެ
ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހޯދުނީ  1,078ރުފިޔާއެވެ .މި ޢަދަދަކީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މިންގަނޑުތަކުން ހޯދުނު ޢަދަދުތަކަށްވުރެ
ބޮޑު ޢަދެދެކެވެ .ސަބަބަކީ މި ބާސްކެޓުގެ ވަކިވަކި އައިޓަމްތަކުގެ އަގުތައް އަންދާޒާކުރުމުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުން ގޭބިސީތަކުގެ
މެދުގައި ހުރި ފަރަގަށް ބަލާފައިނުވުމެވެ .އަދި ހަމައެކަނި ނޯމަޓިވް ކެލަރީގެ މިންގަނޑު ހަމަވާ ގޭބިސީތަކަށް ބިނާކޮށް
ތައްޔާރުކުރެވުނު ބާސްކެޓަކަށް ވީހިނދު ،ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ގޭބިސީތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައްވެސް މި ބާސްކެޓު
އަގުކުރުމުގައި ހިމެނޭނެތީއެވެ.
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ރޮބަސްޓްނަސް ޗެކް:
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޙުލީލުތަކަކީ (ގޭބިސީތަކުން ،ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓެއްގެ ޚަރަދު) ތަފާސް ހިސާބުގެ
މިންގަނޑުން ރަނގަޅު ތަޙުލީލުތަކެއްކަން ދެނެގަތުމަށާއި ތަޙުލީލުތައް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަކީ އެންމެ
އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑުތައްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ‘ރޮބަސްޓްނަސް ޗެކް’ އެއް ކުރެވުނެވެ .މި ކަމަށް ބޭނުން ކުރީ 2019
ވަނަ އަހަރުގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕިއޭ) ގެ ފަރާތުން ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ‘ނޭޝަނަލް ފުޑް ބޭސްޑް ޑައިޓަރީ
ގައިޑްލައިންސް ފޯރ މޯލްޑިވްސް’ ގެ ރިޕޯޓެވެ (އެޕެންޑިކްސް .)4
މި ރިޕޯޓުގައި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި މީހަކު ހުރުމަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ހިމަނަންވީ މިންވަރު،
ނުވަތަ ސާރވިންގްސް ،ގްރާމް ގެ ބަރުދަނަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ .އަދި ވަކިވަކި ކާބޯތަކެތީގެ އައިޓަމްތައް މިހާރު މާރކެޓުގައި
ހުރި އަގުތަކުގެ ނިސްބަތުން އަގުކުރެވުނެވެ .މިގޮތުގެ މަތީން ،ކޮންމެ ސާރވިންގއެއްގެ ގްރާމްއަކަށް ރުފިޔާއިން ޖެހޭ މިންވަރު
ދެނެގަނެވި ،ވަކިވަކި ސާރވިންގްސްގެ ޚަރަދު އަގުކުރެވުނެވެ .އަދި މި އަގުތަކުގެ އެހީގައި ،ކެއުމުގެ ޚަރަދުތައް  3ގިންތިއަކަށް
ބަހާލައި ސާރވިންގްސް ގެ  3މިންގަނޑެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ‘މެޓްރިކްސް’ އެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.
މި މެޓްރިކްސް އިން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށްޓަކައި މީހަކަށް ނުވަތަ ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް ދުވާލެއްގެ
މައްޗަށް ކެއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ދެނެގަނެވުނެވެ .އެ ޚަރަދުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މަހަކަށް ހިނގާނެ ކެއުމުގެ ޚަރަދު
ކަނޑައެޅުނެވެ.

މި ޢަދަދުތަކަކީ ނޯމަޓިވް އަދި ބިހޭވިއަރަލް މިންގަނޑުން ހޯދުނު ޢަދަދުތަކާ ވަރަށް ގާތްކުރާ ޢަދަދުތަކެކެވެ .އެހެންކަމުން،
ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަކީ ރަނގަޅު މިންގަނޑުތަކެއް ކަމާއި ހެދިފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ ސައްޙަކަން
ވަޒަންކުރެވުނެވެ .އަދި ނޯމަޓިވް މިންގަނޑާއި ބިހޭވިއަރަލް މިންގަނޑުން ކެއިންބުއިމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް
ވަޒަންކުރެވިފައި ވާކަންވެސް ދެނެގަނެވިފައިވެއެވެ.
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(ރ) ނޯމަޓިވް އަދި ބިހޭވިއަރަލް މިންގަނޑުން ގެބިސީތަކުން ކެއިންބުއިމަށް ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ޚުލާސާ:

ނޯޓު :ހުރިހާ ޢަދަދުތަކެއް ވެސް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ކޮންސަންޝަން ޔުނިޓަކަށް ހޭދަވާ މިންވަރުންނެވެ.

 .4ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް (ނަން-ފުޑް އެކްސްޕެންޑިޗަރ)
ގޭބިސީއިން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ ދެވަނަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް
ނުވަތަ ‘ނަންފުޑް އެކްސްޕެޑިޗަރ’ އެވެ .އަދި މި ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމުގައި ގޭބިސީތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް މައިގަނޑު ދެ
ބަޔަކަށް ބަހާލެވުނެވެ .އެއީ:
(ހ) ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކުރެވޭ ޒަރޫރީ ޚަރަދުތައް
(ށ) ޒަރޫރީ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް
ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ގޭބިސީއަކުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހަޔަސް  2016ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަން-
ފުޑް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ގެ ވަކިވަކި އައިޓަމްތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލައިލެވުނެވެ .އަދި މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްތައް ޓެކްނިކަލް
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލެވުނެވެ (އެޕެންޑިކްސް  .)5އެއީ ޒަރޫރީ ،އެހެނިހެން
އަދި މިނިމަމް ވޭޖުގައި ހިމަނަން ނުފެންނަ ،މި ތިން ކެޓަގަރީއެވެ .އެގޮތުން ،ޒަރޫރީ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ގޭބިސީތަކުން ޖުމްލަ
ޚަރަދުތަކުގެ ނިސްބަތުން އެންމެ މުހިއްމު އަދި އެންމެ ގިނައިން ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ އައިޓަމްތަކެވެ .އެހެނިހެން ކެޓަގަރީގައި
ހިމެނެނީ ޒަރޫރީ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި ގޭބިސީތަކުން ދެން އެންމެ ގިނައިން ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ އައިޓަމްތަކެވެ .އަދި މިނިމަމް ވޭޖުގައި
ހިމަނަން ނުފެންނަ ކެޓަގަރީގައިވާ އައިޓަމްތަކަކީ ގޭބިސީތަކުން ވަރަށް މަދުން ޚަރަދުކުރާ އަދި ޚަރަދުކުރުން މަޖުބޫރުނޫންކަމަށް
ފެންނަ އައިޓަމްތަކެވެ .އަދި ސަރުކާރުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުހިމެނުމަށް
ނިންމުނެވެ.
ގޭބިސީތަކުން ޒަރޫރީ އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ބިނާކޮށް  20ފްރެކްޓައިލް އަށް
ގޭބިސީތައް ތަރުތީބުކުރެވުނެވެ (ތާވަލު  .)5.4މިގޮތުން ،ފްރެކްޓައިލް ( 1އެކެއް) ގައި ހިމެނެނީ އެންމެ މަދުން ޚަރަދު
ކޮށްފައިވާ  5%ގޭބިސީތަކެވެ .އަދި  20ވަނަ ފްރެކްޓައިލްގައި ހިމެނެނީ އެންމެ މަތިން ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ  5%ގޭބިސީތަކެވެ.
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ތާވަލު  :5.4ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް

މަޢުލޫމާތު :ހަޔަސް 2016

ބޮލަކަށް މިޚަރަދުތައް ޖެހޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި ،ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތައް މިންކުރުމުގައި ގެންގުޅުނު އުސޫލުތަކުގައި
ހިފަހައްޓައިފައިވާނެއެވެ .އެގޮތުން ،ބޮޑު މީހަކަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތުން ނުވަތަ ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް މި ޚަރަދުތައް
ބޭނުންވާ މިންވަރު ދެނެގަނެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ބޮޑު މީހެއްގެ ނިސްބަތުން ގޭބިސީގެ އެވަރެޖް ސައިޒުގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވާ
 4.2މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް މި ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

(ހ) ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކުރެވޭ ޒަރޫރީ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުން:
ގޭބިސީގެ ޒަރޫރީ ޚަރަދުތައް ދެނެގަނެވިފައިވަނީ ގޭބިސީތަކުން ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ‘މީޑިއަން’
ޚަރަދަށް ބަލާފައެވެ .މީޑިއަން ޚަރަދު ނެގުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ،ޚަރަދުކުރުމުގައި ގޭބިސީތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑެތި ފަރަގުތަކެއް
ހުރުމާއެކު ގޭބިސީތަކުގެ އެވަރެޖް ޚަރަދަށްވުރެ ފުރިހަމަ މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި މީޑިއަން ބެލެވޭތީއެވެ .އެގޮތުން ،މީޑިއަން
ދިމާވަނީ ތާވަލު  5.4ގެ  10ވަނަ ފްރެކްޓައިލް ގައި ހިމެނޭ ގޭބިސީތަކުން ކޮށްފައިވާ ޒަރޫރީ ޚަރަދުތަކަށެވެ.
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މީގެއިތުރުން ،ގޭބިސީތަކުން ޒަރޫރީ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތް ވަކިވަކީން ބަލައިލެވުނެވެ.
މިގޮތުން ،ގޭބިސީތަކުން އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއްކުރަނީ ގޭގެ ކުއްޔަށްކަން ދެނެގަނެވުނެވެ .ވުމާއެކު ،ގޭގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރާ
މިންވަރު އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ބެލި ބެލުމުގައި އަތޮޅުތެރޭގެ ގޭބިސީތަކުން ކުއްޔަށް ޚަރަދުކުރަނީ 10%
އަށްވުރެވެސް މަދު ޢަދަދެއްގެ ގޭބިސީތަކެވެ .ނަމަވެސް ،މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީތަކުގެ ތެރެއިން 63% ،ދިރިއުޅެމުންދަނީ
ކުއްޔަށްކަން ހަޔަސް  2016ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ (އެޕެންޑިކްސް  .)6މި ދިރާސާތަކުން ހާމަވެގެން ދިޔައީ،
ކުއްޔަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ސަރަޙައްދީ ގޮތުން ތަފާތުވާކަމާއި ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީތަކުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގިނަ
ޢަދަދެއްގެ ގޭބިސީތައް ދިރިއުޅެމުންދަނީ މާލޭގައިކަމެވެ.
ހަޔަސް  2016ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ (މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ)  72,208ގޭބިސީ ހިމެނޭގޮތަށް ކުއްޔަށް ކޮށްފައިވާ
ޚަރަދުތައް  20ފްރެކްޓައިލަށް ބަހާލުމުން މީޑިއަން ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވަނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް
 522ރުފިޔާއެވެ (ތާވަލު .)5.5
ތާވަލު  :5.5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުލީގެ ޚަރަދުތައް ބެހިފައިވާގޮތް (ހުރިހާ ގޭބިސީތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް)

މަޢުލޫމާތު :ހަޔަސް 2016
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ކުއްޔަށް ކުރާ ޚަރަދަކީ ގޭބިސީތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ބޮޑު ބައެއް ކަމުގައިވުމުން ،މި ޚަރަދު އިތުރަށް ދިރާސާކުރެވުނެވެ.
އެގޮތުން ،ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީތައް އެންމެ ގިނައީ މާލޭގައި ކަމުން ،ކުލީގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ،މާލޭގެ
ގޭބިސީތަކުން ކުއްޔަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ބިނާކޮށް ،ގޭބިސީތައް  20ފްރެކްޓައިލް އަށް ބަހާލެވުނެވެ (ތާވަލު  .)5.6މި
ދިރާސާތަކުން ފާހަގަކުރެވުނީ  6ވަނަ ފްރެކްޓައިލް އާ ހަމައަށް މާލޭގައިވެސް ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީތަކުގެ ޢަދަދު ނިސްބަތުން
މަދުކަމެވެ .އަދި  6ވަނަ ފްރެކްޓައިލް ގައި ހިމެނޭ ގޭބިސީތަކުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ
 26%ގޭބިސީއެވެ .ނަމަވެސް 6 ،ވަނަ ފްރެކްޓައިލް އިން ފެށިގެން  20ވަނަ ފްރެކްޓައިލް އާ ހަމައަށް ބަލާލާއިރު ،ފެނިގެންދަނީ
ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާ މިންވަރުން ކުއްޔަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައްވެސް ބޮޑުވަމުންދާކަމެވެ .އެގޮތުން 8 ،ވަނަ ފްރެކްޓައިލް އަށް
ބަލާލާނަމަ ،އެ ފްރެކްޓައިލް ގައި ހިމެނޭ ގޭބިސީތަކުގެ ތެރެއިން  53%ގޭބިސީ ދިރިއުޅެނީ ކުއްޔަށްކަމަށް ހަޔަސް 2016
ގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކުލީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ތަމްސީލު ކުރަނީ މި ދެ
ފްރެކްޓައިލްގައި ހިމެނޭ ގޭބިސީތަކުންނެވެ .އެއީ މާލޭގެ ކުލީގެ ޙާލަތު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަމްސީލުވާން ފަށަނީ  6ވަނަ
ފްރެކްޓައިލް އިން ފެށިގެން ކަމަށްވާތީއެވެ .އަދި  8ވަނަ ފްރެކްޓައިލް ގައި  50%އަށްވުރެ ގިނަ ގޭބިސީތައް ކުއްޔަށް
ޚަރަދުކުރާތީވެސް މެއެވެ .އެއަށްފަހު ހަޔަސް  2016ގައި ހިމެނޭ މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ކުއްޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޭބިސީތައް
ދެނެގަނެ ،ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މިންވަރުންވެސް ތާވަލު  5.6ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .އަދި މާލޭގެ ދިރާސާތަކުން ހޯދުނު  6ވަނަ
ފްރެކްޓައިލް އާއި  8ވަނަ ފްރެކްޓައިލަކީ ކުލީގެ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު މިންގަނޑު (ރެފަރެންސް ކްރައިޓީރިއާ)
ކަމުގައި ބެލެވުނެވެ.
ޅ ގޭބިސީތަކުގެ ނިސްބަތާއި އެ ގޭބިސީތަކުން އެވަރެޖްކޮށް ކުއްޔަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
ދރިއު ޭ
ކއްޔަށް ި
ގއި ު
ތާވަލު  :5.6ދިވެހިރާއްޖޭ ަ
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(ހ) ( )iޒަރޫރީ ޚަރަދުތަކުގައި ހިމެނޭ ކުލީގެ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުން:
ގޭބިސީތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ،މަތީގައި ދެންނެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 4
ގޮތަކަށް ބަލާލެވުނެއެވެ .އެއީ:
 .iހަޔަސް  2016ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ (މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ) ގޭބިސީތަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި
ކޮށްފައިވާ މީޑިއަން ޚަރަދު
 .iiކުއްޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޭބިސީތަކުގެ  6ވަނަ ފްރެކްޓައިލް ގައި ހިމެނޭ ގޭބިސީތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު
 .iiiކުއްޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޭބިސީތަކުގެ  8ވަނަ ފްރެކްޓައިލް ގައި ހިމެނޭ ގޭބިސީތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު
 .ivކުއްޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޭބިސީތަކުގެ  6ވަނަ ފްރެކްޓައިލް އަދި  8ވަނަ ފްރެކްޓައިލް ގެ ކުލީގެ ޚަރަދުތަކުގެ ވެއިޓަޑް
އެވަރެޖް

ހޯދުންތައް:
 .iހަޔަސްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ބަލައި ،ގޭބިސީތަކުގެ ‘މީޑިއަން’
ޚަރަދު (ތާވަލު  5.5ގައިވާ  10ވަނަ ފްރެކްޓައިލް) ނެގުމުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް ކުލީގެ
ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވަނީ  522ރުފިޔާއެވެ.
 .iiކުއްޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޭބިސީތަކުގެ  6ވަނަ ފްރެކްޓައިލް ނަގާނަމަ ،މަހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް
ކުލީގެ ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވަނީ  1,254ރުފިޔާއެވެ (ތާވަލު .)5.6
 .iiiކުއްޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޭބިސީތަކުގެ  8ވަނަ ފްރެކްޓައިލް ނަގާނަމަ ،މަހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް
ކުލީގެ ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވަނީ  1,614ރުފިޔާއެވެ (ތާވަލު .)5.6
 .ivކުއްޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޭބިސީތަކުގެ  6ވަނަ ފްރެކްޓައިލް އާއި  8ވަނަ ފްރެކްޓައިލް ގެ ވެއިޓަޑް އެވަރެޖެއް ނަގާނަމަ
މަހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް ކުލީގެ ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވަނީ  1,468ރުފިޔާއެވެ.
ވެއިޓަޑް އެވަރެޖެއް ނެގުމުގެ ބޭނުމަކީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގެ މިންގަނޑުން އެދެވޭ މިންވަރަށް (ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް)
ކުލީގެ ޚަރަދުތައް ތަމްސީލުވާ  6ވަނަ ފްރެކްޓައިލް އަދި  8ވަނަ ފްރެކްޓައިލްގައި ހިމެނޭ ގޭބިސީތަކުން ކުއްޔަށް
ކުރާ ޚަރަދު ނިސްބަތްވާނޭހެން ކުލީގެ ޚަރަދު ކަނޑައެޅުމެވެ.
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(ހ) ( )iiކުލީގެ އިތުރުން ކުރެވޭ ޒަރޫރީ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުން:
ކުލި ފިޔަވައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ގޭބިސީތަކުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމުގައި ‘މީޑިއަން’ ޚަރަދަށް ބަލާފައި ވާނެއެވެ.
އެގޮތުން ޒަރޫރީ (ކެއިންބުއިމާއި ކުލީގެ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި) ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް
 926ރުފިޔާ ހޭދަ ވެއެވެ .މިއީ ތާވަލުގެ  5.4ގެ ޒަރޫރީ ޚަރަދުގެ މީޑިއަން ( 10ވަނަ ފްރެކްޓައިލް) ކަމުގައިވާ 1,448
ރުފިޔާއިން ،ތާވަލުގެ  5.5ގެ ކުލީގެ ޚަރަދުގެ މީޑިއަން ( 10ވަނަ ފްރެކްޓައިލް) ކަމުގައިވާ  522ރުފިޔާ ކެނޑުމުން ބާކީވާ
ޢަދަދެވެ.

ނޯޓު :ހުރިހާ ޢަދަދުތަކެއް ވެސް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ކޮންސަންޝަން ޔުނިޓަކަށް ހޭދަވާ މިންވަރުންނެވެ.

(ށ) ގޭބިސީގެ ޒަރޫރީ ނޫން އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުން:
ގޭބިސީގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަކީ އެހާގިނައިން ކުރެވޭ މުހިއްމު ޚަރަދުތަކަކަށް ނުވާތީވެ ،އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް
ކަނޑައެޅުމުގައި ޒަރޫރީ ޚަރަދުތަކަށްވުރެ ކުޑަ ބަރުދަނެއް (ވެއިޓޭޖް) ދެވިފައިވާނެއެވެ (ތާވަލު .)5.4
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،ގޭބިސީގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ދެ ގޮތެއް ބޭނުންކުރެވުނެވެ .އެއީ:
 .iކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފްރެކްޓައިލްއިން ޒަރޫރީ ނޫން އެހެނިހެން ޚަރަދުތައްވެސް މިންކުރުމެވެ.
އެގޮތުން ،ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ނަގާފައިވާ  3ވަނަ ފްރެކްޓައިލްގައި ހިމެނޭ ގޭބިސީތަކުން،
ޒަރޫރީ ނޫން އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެވުނެވެ .މި މިންގަނޑުން ބަލާއިރު ،މަހެއްގެ
މައްޗަށް ކޮންސަޕްޝަން ޔުނިޓަކަށް ޚަރަދު ވަނީ  530ރުފިޔާއެވެ.
 .iiރާއްޖޭގެ ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑަށް (ޕަވަރޓީ ލައިންއަށް) ބިނާކޮށްވެސް ،ގޭބިސީގެ ޒަރޫރީ ނޫން އެހެނިހެން
ޚަރަދުތައް މިންކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ،ޕަވަރޓީ ލައިންގެ ގޮތުގައި ހަޔަސް  2016ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ
‘މީޑިއަން އެކްސްޕެންޑިޗަރ’ ގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ .ކުރީގައި ބަޔާންކުރެވުނު  20ފްރެކްޓައިލް އަށް ބަހާލެވިފައިވާ
ތާވަލަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަލާއިރު ،ޕަވަރޓީ ލައިންގެ މިންގަނޑު ނިސްބަތްވަނީ  5ވަނަ ފްރެކްޓައިލް އަށެވެ .މި
މިންގަނޑުން ބަލާނަމަ ،ގޭބިސީތަކުން ޒަރޫރީ ނޫން އެހެނިހެން ކަންކަމަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންސަމްޕްޝަން
ޔުނިޓަކަށް ޚަރަދު ވަނީ  732ރުފިޔާއެވެ.
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ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބަލައި ޚަރަދުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާސާ
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކުން ،ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދާއި ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކުރެވޭ
ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނު ޢަދަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ .މި ޢަދަދުތަކަކީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންސަމްޕްޝަން
ޔުނިޓަކަށް ހޭދަވާ މިންވަރަށް ބަލައި ކަނޑައެޅުނު ޢަދަދުތަކެވެ.

މި ޢަދަދުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް ޚަރަދުވާ މިންވަރުން ،ގޭބިސީއެއްގެ އެވަރެޖް ސައިޒު
( )4.2އަދި އެވަރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢަދަދަށް ( )2ބިނާކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ
އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންވާނެ ނިސްބަތުން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅިދާނެ ގޮތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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މަތީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލައި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް ،ވަޒީފާ
އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ދެނަގަތުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭފަދައިން ،އެޤައުމެއްގެ އިޤްތިޞާދީ
މިންގަނޑުތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި އިސްކަންދޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި އިޤްތިޞާދަށާއި
ވިޔަފާރިތަކަށް ތަޙައްމަލު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ
މިންވަރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ .މީގެ ސަބަބުން އިންފްލޭޝަން އިތުރުވެ ،އެމްޕްލޯއިމަންޓަށާއި އެކްސްޕޯޓަށް
ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެއެވެ .ހަމައެފަދައިން ،މިނިމަމް ވޭޖް މާ ބޮޑުކޮށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން އެއަށް އަމަލު
ކުރާ މިންވަރުވެސް ދަށްވާނެއެވެ .އަދި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ މިނިމަމް
ވޭޖެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އިޖްތިމާޢީ ފުދުންތެރިކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެއެވެ .އެހެންކަމުން،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑައަޅާނެ މިނިމަމް ވޭޖް ދެނެގަތުމަށް މި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ
ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބަލާފަދައިން ،އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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 .6މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކަށް ބެލުން
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާނެ ( 3ތިން) ގޮތެއް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާލެވުނެވެ.
‘1 .1ކައިޓްޒް އިންޑެކްސް’ ބޭނުންކޮށްގެން
2 .2ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ (ސިޑްސް) ތެރެއިން ރާއްޖެއާ އެއްގޮތް ޤައުމުތަކުން މިނިމަމް ވޭޖް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް ދެނެގަތުން
3 .3ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑަށް (ޕަވަރޓީ ލައިން) ބެލުން

 .1ކައިޓްޒް އިންޑެކްސް
‘ކައިޓްޒް އިންޑެކްސް’ އަކީ އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާހިނދު ،ގިނަ ޤައުމުތަކުން
ގެންގުޅޭ މިންގަނޑެކެވެ .މި މިންގަނޑަކީ ،ޤައުމެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިނިމަމް ވޭޖާއި އެ ޤައުމުގެ ‘މީން ވޭޖް’ ގެ
ރޭޝިއޯއެކެވެ .މި ރޭޝިއޯ ދެނެގަތުމަށް ،ރާއްޖެފަދަ މަތީ މެދުފަންތީގައި އާމްދަނީ (އަޕަރ މިޑްލް އިންކަމް) ލިބޭ ޤައުމުތަކުގެ
އެވަރެޖް ކައިޓްޒް އިންޑެކްސް ދެނެގަތުމަށް އެޤައުމުތަކުގެ ‘މީން ވޭޖް’ ތަކާއި މިނިމަމް ވޭޖް އެއްކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން 2016
ވަނަ އަހަރުގައި މި ޤައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އައިއެލްއޯގެ ‘ގްލޯބަލް ވޭޖް ޑާޓާބޭސް’ އާއި
އައިއެލްއޯގެ ‘ގްލޯބަލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރެންޑްސް’ ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ .މި ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި،
މަތީ މެދުފަންތީގައި އާމްދަނީ ލިބޭ ޤައުމުތަކުގައި އެވަރެޖްކޮށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅިފައި ހުރީ އެ ޤައުމުތަކުގެ ‘މީން ވޭޖް’
ގެ ( 44%ކައިޓްޒް އިންޑެކްސް ރޭޝިއޯ  )0.44ގައެވެ.
މި މިންގަނޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިމަމް ވޭޖް ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހަޔަސް  2016ގެ މުސާރައާއި
ގ 7ތަފާސް ހިސާބުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ‘ކާރނެލް ޑެންސިޓީ ޕްލޮޓް’ އެކުލަވައި ލެވުނެވެ (ޗާޓު .)6.1
އުޖޫރައި ެ
ޗާޓު  :6.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ކާރނެލް ޑެންސިޓީ ޕްލޮޓް

މަޢުލޫމާތު :ހަޔަސް  2016ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން އަންދާޒާކުރެވިފައި
ނޯޓް :މި ޗާޓުގައި ދައްކާފައި މި ވަނީ ހަމައެކަނި  30,000އަށްވުރެ ދަށުގައި މުސޫރައާއި އުޖޫރަ ލިބޭ މީހުންނެވެ.
7
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މި ޕްލޮޓް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ‘މީން’ އަދި ‘މީޑިއަން’ މުސާރައާއި އުޖޫރަ ހުރި މިންވަރު ދެނެގަނެވުނެވެ.
އެގޮތުން ،މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ‘މީން’ ޢަދަދެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދުނީ  9,014ރުފިޔާއެވެ .އަދި ކައިޓްޒް އިންޑެކްސްއަށް ބަލާނަމަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ( 3,966 )0.44*9,014ރުފިޔާ ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޢަދަދުތަކުގެ ‘ރޮބަސްޓްނެސް ޗެކް’ އެއްގެ ގޮތުން ޕެންޝަން އޮފީހުން އެއްކުރެވުނު
މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާލެވުނެވެ .އެގޮތުން‘ ،މީން ވޭޖް’ އެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައި ވަނީ  7,233ރުފިޔާ (މީޑިއަން  5,628ރުފިޔާ)
އެވެ .މި ޢަދަދު ބޭނުންކޮށްގެން ކައިޓްޒް އިންޑެކްސްގެ ( )0.44މިންގަނޑުން ބަލާނަމަ ،މިނިމަމް ވޭޖަކީ  3,183ރުފިޔާއެވެ.
ޕެންޝަންގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި އަސާސީ މުސާރަކަމަށްވުމުން ،މި ޢަދަދު ހަޔަސް  2016ގައިވާ ޢަދަދުތަކާ ތަފާތުކަންވެސް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .2ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރު
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ އެހެނިހެން ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކާއި (ސިޑްސް) ރާއްޖެއާއި އަޅާބަލާލާއިރު ،މިޤައުމުތަކާއި
ރާއްޖެއާ ދެމެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ،ޖޯގްރަފީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވަރަށް އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި އެހެން ބޮޑެތި ޤައުމުތަކާއި ވަކިން ދުރުގައި އޮތުމާއި ،ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް ކުޑަވުމާއި ،އެހެން ޤައުމުތަކަށް
ބަރޯސާވުމާއި ،ދިރިއުޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުމާއި އަދި ޤުދުރަތީ އަރައްކާތަކަށް ނާޒުކުވުން ހިމެނެއެވެ.
މި ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއާ އެއްގޮތް ޤައުމުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ( 7ހަތެއް) އިންޑިކޭޓަރ އަކަށް ބަލާލެވުނެވެ.
އެއީ:
ހ .ޤައުމުގެ އާބާދީ
ށ .ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން (ޖީޑީޕީ)
ނ .އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ރޭޝިއޯ (ކޯސްޓް-ޓު-ލޭންޑް ރޭޝިއޯ)
ރ .ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު (ޖީޑީޕީ ޕަރ ކެޕިޓާ)
ބ .ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއެކު ކުރެވޭ ވިޔަފާރި (އެކްސްޓާރނަލް ޓްރޭޑް) ،ޖީޑީޕީގެ އިންސައްތައިން
ޅ .އެކްސްޕޯޓުގައި ފަތުރުވެރިކަން ހިއްސާކުރާ އިންސައްތަ
ކ .އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބިދޭސީންގެ އިންސައްތަ

(ހ) ޤައުމުގެ ޑޮމެސްޓިކް މާރކެޓް ސައިޒް ދެނެގަތުމަށް އެޤައުމުގެ އާބާދީ އެއީ އިންޑިކޭޓަރއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލިދާނެއެވެ.
އާބާދީ ކުޑަ ޤައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި ކެޓަގަރީ ކުރެވެނީ  1.5މިލިއަނަށްވުރެ މަދު މީހުން ދިރިއުޅޭ ޤައުމުތަކެވެ .ސިޑްސްގެ
ޤައުމުތައް ހިމެނެނީ މި ކެޓަގަރީގައި ކަމުން ،އެޤައުމުތަކުން އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ލިބެންހުރި
ވަސީލަތް މަދުވެ ،ތަރައްޤީ ހާސިލްކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތަކަކާ ދިމާވެއެވެ .މިގޮތުން ،އާބާދީގެ ގޮތުން ރާއްޖެއާ އެންމެ
އެއްގޮތް ޤައުމުތައް ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައި (ޗާޓު  )6.2އެވަނީއެވެ .މި ޤައުމުތަކުގެ އާބާދީގެ ރޭންޖަކީ  163,000އާ
 873,000ދެމެދެވެ.
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ޗާޓު  :6.2ޤައުމުތަކުގެ އާބާދީ2016 ،

މަޢުލޫމާތު :ވޯލްޑް ބޭންކް އޯޕަން ޑޭޓާބޭސް

(ށ) ސިޑްސްގެ ޤައުމުތައް އާބާދީގެ ގޮތުން އެއްގޮތް ނަމަވެސް ،ތަފާތުވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ .އެގޮތުން‘ ،އިކޮނޮމީސް
އޮފް ސްކޭލް’ އާއި ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ މިންވަރާއި އެތަކެތީގެ އަގު ތަފާތުވާ މިންވަރުން އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ތަފާތު
އައުން އެކަށީގެންވެއެވެ .ސިޑްސްގެ ޤައުމުތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ހުރިމިންވަރުން ރާއްޖެއާ އެންމެ އެއްގޮތް ޤައުމުތައް
ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައި (ޗާޓު  )6.3އެވަނީއެވެ.
ޗާޓު  :6.3ޖީޑީޕީ (މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން)2016 ،
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(ނ) ޤުދުރަތީގޮތުން ކުރިމަތި ވެދާނެ ނުރައްކާތަކަށް ބަލައި ދިވެހިރާއްޖެއާ އެއްގޮތް ޤައުމުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ
ސަރަޙައްދުގެ ރޭޝިއޯ އަކީ މުހިއްމު އިންޑިކޭޓަރ އެވެ .ސަބަބަކީ ،މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަން ފަދަ
އިޤްތިޞާދީ ޙަރާކާތްތަކަކީ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ކަންކަމަށް
ވާތީއެވެ .އެގޮތުން ،ސިޑްސްގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ރޭޝިއޯ  0.52އާއި  3.31އާ
ދެމެދުގައިވާ ޤައުމުތައް ތިރީގައި (ޗާޓު  )6.4އެވަނީއެވެ .މި ޗާޓުން ހާމަވާ ފަދައިން ،ސިޑްސްގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ރޭޝިއޯ އެންމެ ބޮޑު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޗާޓު  :6.4އެއްގަމާއި އަދި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ރޭޝިއޯ (ކޯސްޓް-ޓު-ލޭންޑް ރޭޝިއޯ)

މަޢުލޫމާތު :ވޯލްޑް ފެކްޓްބުކް  ،2019ސެންޓްރަލް އިންޓްލިޖެންސް އެޖެންސީ

(ރ) ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ތަރައްޤީގެ މިންވަރު އަޅާކިޔާ މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ
މިންވަރު ނުވަތަ ‘ޖީޑީޕީ ޕަރ ކެޕިޓާ’ ބޭނުންކުރެއެވެ .މި މިންގަނޑުން އުފެއްދުންތެރިކަމަށާއި އާބާދީއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް
ވަޒަންކުރެވެއެވެ .މި ބައިގައި ހިމަނާލާފައިވާނީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ‘ޕަރޗޭސިންގ
ޕަވަރ ޕެރިޓީ’ ގެ

8

މިންގަނޑުން (ޖީޑީޕީ ޕަރ ކެޕިޓާ ،ޕީ.ޕީ.ޕީ އިން) ނެވެ .މި މިންގަނޑުން އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ

ނިސްބަތުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަކުގައި
ހުރި ފަރަގުތައް ހިމެނުމެވެ .މިގޮތުން ،ރާއްޖެއާ އެއްގޮތް ޤައުމުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ (ޗާޓު .)6.5

8

ޕަރޗޭސިންގ ޕަވަރ ޕެރިޓީގެ (ޕީ.ޕީ.ޕީ) އަކީ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ،ޤައުމުގެ ފައިސާއިން އަގު ކުރަން ގެންގުޅޭ މިންގަނޑެކެވެ .އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަކީ ސީދާ އެއްފައިސާ އަނެއް ފައިސާއަށް

ބަދަލުކުރާ އަގެވެ .ނަމަވެސް ،ޕީ.ޕީ.ޕީ އަކީ އެއްބާވަތެއްގެ މުދަލެއް ދެ ގައުމެއްގައި ވިއްކާ އަގަށް ބަލައި ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެކެވެ .މިސާލަކަށް ،އެމެރިކާގައި އެއް ޑޮލަރަށް ވިއްކާ އާފަލު
ރާއްޖޭގައި ވިއްކަނީ  5ރުފިޔާއަށްނަމަ ،ޕީ.ޕީ.ޕީގެ މިންގަނޑުން އެއް ޑޮލަރަކީ  5ރުފިޔާއެވެ .މިގޮތުގެމަތިން ،ޔޫއެސް ޑޮލަރު ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ރޭޓަކީ  1ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް
 10.15ރުފިޔާއެވެ.
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ޗާޓު  :6.5އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު (ޖީޑީޕީ ޕަރ ކެޕިޓާ ،ޕީ.ޕީ.ޕީ އިން)2016 ،

މަޢުލޫމާތު :ވޯލްޑް ބޭންކް އޯޕަން ޑޭޓާބޭސް

(ބ،ޅ) އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބޭރުގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކަށް ވިޔަފާރި ހުޅުވިފައިވާ މިންވަރާއި އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަކުގައި
ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރުން ރާއްޖެއާ އެއްގޮތް ޤައުމުތައް ދެނެގަތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން،
ބޭރު ޤައުމުތަކާއެކު ކުރެވޭ ވިޔަފާރި (އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓްގެ ޖުމްލަ) ،ޖީޑީޕީގެ އިންސައްތައިން އަދި އެކްސްޕޯޓުގައި
ފަތުރުވެރިކަން ހިއްސާކުރާ އިންސައްތައަކީ މިގޮތުން ބޭނުންކުރެވިދާނެ އިންޑިކޭޓަރ ތަކެކެވެ.
ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއެކު ކުރެވޭ ވިޔަފާރި (އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓްގެ ޖުމްލަ) ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން ބަލައި ފާހަގަކުރެވުނު
 33ޤައުމެއް ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައި (ޗާޓު  )6.6އެވަނީއެވެ .އަދި ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތަށް ބަލައި،
ރާއްޖެއާ އެއްގޮތްކަމަށް ބެލެވޭ  23ޤައުމެއް ތިރީގައި (ޗާޓު  )6.7އެވަނީއެވެ .މި ދެ އިންޑިކޭޓަރތައް ހަމަވަނީ މީގެ
ތެރެއިން  20ޤައުމެއްގައިކަން މި ޗާޓުން އެނގެއެވެ .
ޗާޓު  :6.6ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބޭރު ޤައުމުތަކާއެކު ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ އިންސައްތަ2016 ،

މަޢުލޫމާތު :ވޯލްޑް ބޭންކް އޯޕަން ޑޭޓާބޭސް
9

ޕަލާއު ،ގްރެނަޑާ ،ސެއިންޓް ލޫޝިއާ ،އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާރބިއުޑާ ،ބަހާމާސް ،ޑޮމިނިކާ ،ސެއިންޓް ވިންސެންޓް އެންޑް ގްރެނޭޑަންސް ،އަރޫބާ ،މާޝަލް އައިލެންޑްސް ،ސެއިންޓް

ކިޓްސް އެންޑް ނީވިސް ،ޓިމޯ-ލެސްޓޭ ،ސަމޯއާ ،ކާބޯ ވާރްޑޭ ،ޓޮންގާ ،ބެލީޒް ،ސީޝެލްސް ،ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް ،މޮރީޝިއަސް ،ހައިޓީ ،މައިކްރޮނީޝިއާ.
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ޗާޓު  :6.7އެކްސްޕޯޓުގައި ފަތުރުވެރިކަން ހިއްސާކުރާ އިންސައްތަ2016 ،

މަޢުލޫމާތު :ވޯލްޑް ބޭންކް އޯޕަން ޑޭޓާބޭސް

(ކ) ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އިންސައްތަ ބޮޑު ޤައުމެކެވެ .މި އިންސައްތަ އަންދާޒާ
ކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ،އާބާދީގައި ހިއްސާކުރާ އިންސައްތަ އަކީ ބޭނުންކުރެވިދާނެ މިންގަނޑެކެވެ.
މިފަދައިން ،ސިޑްސްގެ ޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ،އެޤައުމުގެ އާބާދީގައި ހިއްސާކުރާ އިންސައްތައަށް ބަލައި ފާހަގަ
ކުރެވުނު ޤައުމުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ (ޗާޓު .)6.8
ޗާޓު  :6.8އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބިދޭސީންގެ އިންސައްތަ2015 ،

މަޢުލޫމާތު :އިންޓަރނޭޝަނަލް މައިގްރެންޓް ސްޓޮކް  ،2019ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް އެފެއާޒް
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މި އިންޑިކޭޓަރތަކަށް ބަލައި ސިޑްސްގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތައް  3ގްރޫޕަކަށް ބަހާލެވުނެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއާ އެންމެ އެއްގޮތް
ޤައުމުތައް ގްރޫޕް  1ގައި ހިމެނުނެވެ .ދެން އެންމެ އެއްގޮތް ޤައުމުތައް ގްރޫޕް  2ގައި ހިމެނުނެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖެއާ އެހާ
އެއްގޮތް ނޫން ޤައުމުތައް ގްރޫޕް  3ގައި ހިމެނުނެވެ (އެޕެންޑިކްސް  .)7ގްރޫޕް  3ގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖެއާ އެހާ އެއްގޮތް ނޫން
ޤައުމުތަކަށް ވުމުން ،ތިރީގައިވާ އިތުރު ދިރާސާތައްކުރުމުގައި މިޤައުމުތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

މި ދެ ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތައް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަންތިތަކުން ބަހާލެވުނެވެ .އެގޮތުން 11 ،ޤައުމެއް ހިމެނެނީ މަތީ
ފަންތީގައި އާމްދަނީ (ހަޔަރ އިންކަމް) ލިބޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ .އަދި  15ޤައުމެއް މަތީ މެދުފަންތީގައި އާމްދަނީ (އަޕަރ
މިޑަލް އިންކަމް) ލިބޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިރު 2 ،ޤައުމެއް ދަށްފަންތީގައި އާމްދަނީ (ލޮވަރ އިންކަމް) ލިބޭ
ޤައުމުތަކުގައި ހިމެނެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނެނީ މަތީ މެދުފަންތީގައި އާމްދަނީ ލިބޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ .މި  29ޤައުމުތަކުގެ
ތެރެއިން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ  19ޤައުމަކުންނެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރު މިނިމަމް ވޭޖް (ޕީ.ޕީ.ޕީ ގެ މިންގަނޑުން)
ހުރި މިންވަރަށް ބަލައި ،ހެދިފައިވާ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ (ޗާޓު .)6.9
ޗާޓު  :6.9ސިޑްސްގެ  19ޤައުމެއްގެ މިނިމަމް ވޭޖުގެ ޢަދަދު (އެމެރިކާ ޑޮލަރު ،ޕީ.ޕީ.ޕީގެ މިންގަނޑުން)2016 ،

މަޢުލޫމާތު :އައިއެލްއޯސްޓެޓް އަދި ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ‘ޑުއިންގ ބިޒްނަސް  ’2017ރިޕޯޓް
* ނޯޓު :ނޫ ކުލައިގައި އެވަނީ މަތީ ފަންތީގައި އާމްދަނީ ލިބޭ (ހަޔަރ އިންކަމް) ޤައުމުތަކެވެ .އޮރެންޖް ކުލައިގައި އެވަނީ މަތީ މެދުފަންތީގައި އާމްދަނީ ލިބޭ (އަޕަރ
މިޑަލް އިންކަމް) ޤައުމުތަކެވެ .އަދި ރަތް ކުލައިގައި އެ ވަނީ ދަށް ފަންތީގައި އާމްދަނީ ލިބޭ (ލޮވަރ އިންކަމް) ޤައުމުތަކެވެ.
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މަތީ މެދުފަންތީގައި އާމްދަނީ ލިބޭ  10ޤައުމުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ  290.4އާއި  699.9އެމެރިކާ
ޑޮލަރާ ދެމެދުގައެވެ .ގްރޫޕް  1ގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ބެލީޒް ،ފިޖީ ،ޑޮމިނިކާ ،މާޝަލް އައިލެންޑްސް ،ސަމޯއާ އަދި
ގާޔަނާ ގެ ވެއިޓަޑް އެވަރެޖް މިނިމަމް ވޭޖަކީ  469.07އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ .އަދި ގްރޫޕް  2ގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން
ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް ،މޮރިޝަސް ،ސެއިންޓް ވިންސެންޓް އެންޑް ގްރެނޭޑަންސް އަދި ގްރެނަޑާގެ ވެއިޓަޑް އެވަރެޖް މިނިމަމް
ވޭޖަކީ  544.08އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ .މިހުރިހާ ޢަދަދުތަކެއްވެސް ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ،ޕަރޗޭސިންގ ޕަވަރ
ޕެރިޓީ

10

މިންގަނޑުންނެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާ އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ޤައުމުތަކެއް ކަމަށްވުމުން،

އެޤައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި މިންވަރަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް އެކަށޭނަ މިންވަރެއް (ބެންޗްމާރކް އެއް)
ކަމުގައި ބެލިދާނެއެވެ .އެ ޢަދަދުތައް ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރާނަމަ ،އެންމެ ދަށް ޢަދަދަކީ  4,761ރުފިޔާއެވެ .އަދި އެންމެ
މަތީ ޢަދަދަކީ  5,522ރުފިޔާއެވެ.
މި ޤައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައި ހުރިގޮތް އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ،އެ ޤައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރު ،އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުން (ޕީޕީޕީ އިން) ހިސާބުކުރެވުނެވެ.
އެގޮތުން ،އެކި ޤައުމުތަކުގައި މި ޢަދަދު ހިސާބުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މި ޤައުމުތަކުގައި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން މިނިމަމް ވޭޖް އެވަރޖެކޮށް (ވެއިޓަޑް) ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ 4.41%
އިންނެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން 2016 ،ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަށް ނުވަތަ ޖީޑީޕީ ޕާރ
ކެޕިޓާ (ޕީ.ޕީ.ޕީ އިން) އަކީ  14,055.94ޔޫއެސް ޑޮލަރެއެވެ .ދިވެހި ރުފިޔާއިން ބަލާނަމަ އެއީ ()10.15*14,055.94
 142,667.79ރުފިޔާއެވެ .މި ޢަދަދުގެ  4.41%އިން މިނިމަމް ވޭޖް ހިސާބުކުރާނަމަ ،މި މިންގަނޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މިނިމަމް ވޭޖް ހުންނަންވާނީ  6,292ރުފިޔާގައެވެ.
ސިޑްސްގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއާ އެއްގޮތް ޤައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާނަމަ ،މަހެއްގެ މައްޗަށް  4,761ރުފިޔާ އާއި  6,292ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ
ޢަދަދެއް ބެންޗްމާކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލިދާނެއެވެ.
10

މި ޢަދަދުތައް ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރާނަމަ ބޭނުންކުރަންވާނީ  1އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް  10.15ރުފިޔާގެ ރޭޓެވެ.
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 .3ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑަށް (ޕަވަރޓީ ލައިން އަށް) ބަލައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުން
ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑަށް ބިނާކޮށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ،މެލޭޝިޔާގައި މިނިމަމް
ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މޮޑެލްއަށް މި ބައިގައި ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ .އެގޮތުން ،މެލޭޝިއާއިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ
ފޯމިއުލާގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަކީ ،ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑާއި ،އެވަރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢަދަދާއި،
އެ ޤައުމުގެ ‘މީޑިއަން’ މުސާރައާއި ،އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާފައިވާ ރޭޓާއި ،އިންފްލޭޝަނާއި އަދި މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ
(އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް) އާބާދީގެ ނިސްބަތެވެ .ފޯމިއުލާގެ އަސްލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
𝑃𝑃𝑃𝑃
( 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑀𝑀𝑀𝑀
])𝑈𝑈𝑈𝑈 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) ∗ [1 + (𝑃𝑃 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 −
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

ފޯމިއުލާގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަކީ:

މި ފޯމިއުލާގެ ‘ބޭސް ކްރައިޓީރިއާ’ އަށް ބަލައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާ ނަމަ ،ވަކިވަކި ބައިތަކަށްޖެހޭ
ޢަދަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ .މި ޢަދަދުތައް ނަގާފައި ވަނީ ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
ހަޔަސް  2016ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުންނެވެ.

74 ∗ 30 ∗ 5.3
( 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑀𝑀𝑀𝑀
)+ 7144
2
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ގޭބިސީއެއްގެ ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑުން މަހަކަށް ޖެހޭވަރު ކަނޑައަޅާނީ  74ރުފިޔާ ( ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑުން
ބޮލަކަށް) 5.3 ،މީހުން (ހަޔަސް  2016ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން އެވަރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި އުޅޭ މީހުންގެ ޢަދަދު) އަދި
 30ދުވަސް (މަހަކަށް) ގުނަކޮށްގެންނެވެ .މި ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާނަމަ ،މިނިމަމް ވޭޖަކީ
މަހެއްގެ މައްޗަށް  6,514ރުފިޔާއެވެ .މި ޢަދަދު އިންފްލޭޝަނަށް އެޖަސްޓް ކުރުމުން  6,774ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ .އެއީ މޭ
 2016އިން މޭ  2019އަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ  4%އެވެ.
މި މޮޑެލްގެ މިންގަނޑުން އަންނަ ޢަދަދު ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ‘ބޭސް ކްރައިޓީރިއާ’ އެވެ.
އަދި މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު ‘އެޖްސްޓް’ ކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިންފްލޭޝަންއަށެވެ .މީގެ ސަބަބަކީ ،މި
މޮޑެލްއަކީ މެލޭޝިއާގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙަޤީޤަތްތަކަށް ބިނާކޮށް އެޤައުމުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފޯމިއުލާއަކަށް ވެފައި،
މި ފޯމިއުލާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑަކީ ‘އެބްސޮލިއުޓް ޕަވަރޓީ’ ނުވަތަ އިންސާނީ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ
އެންމެ އަސާސީ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މިންވަރެވެ .މިއާއި ޚިލާފަށް ،ރާއްޖޭގައި ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާފައި
ވަނީ ‘ރިލޭޓިވް ޕަވަރޓީ’ ނުވަތަ ގޭބިސީން ކުރާ ޚަރަދަތަކުން ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ ‘މީޑިއަން’ ޚަރަދުގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް
ބަލާފައެވެ .ރިލޭޓިވް ޕަވަރޓީ އާންމު ގޮތެއްގައި އެބްސޮލިއުޓް ޕަވަރޓީ އަށްވުރެ މަތިވާނެއެވެ .އަދި މި ފޯމިއުލާ ރާއްޖޭގައި
ބޭނުންކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާ އެހެން ދަތިކަމަކީ ،ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި މަސައްކަތްތެރީންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އަހަރުން
އަހަރަށް އިތުރުވާ އިންސައްތަ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުމެވެ .މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ،މުޅި ފޯމިއުލާ
ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،މީގައި ހިމެނޭ ‘ބޭސް ކްރައިޓީރިއާ’ ބޭނުންކުރަން ޖެހުނެވެ.
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 .7އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ އަސަރު
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބަލައި ،މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑާއި
އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކުން ދެނެގަނެވުނު އެކިއެކި ޢަދަދުތަކަށް ބިނާކޮށް ،މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ޢަދަދަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ އަސަރު ލަފާ ކުރުމަށް ދިރާސާތަކެއް ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ،މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި
 5,000ރުފިޔާ 5,500 ،ރުފިޔާ 6,000 ،ރުފިޔާ 6,500 ،ރުފިޔާ 7,000 ،ރުފިޔާ އަދި  8,000ރުފިޔާ ކަމުގައި ބަލައި
މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި މުސާރަ ދިނުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު އިތުރުވާނެ މިންވަރާއި ‘އައުޓްވާރޑް ރެމިޓެންސް’ ގެ ގޮތުގައި
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާ އިތުރު ވެގެންދާނެ މިންވަރު އަންދާޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ.
 .1މިނިމަމް ވޭޖުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި މުސާރަ ދިނުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު އިތުރުވާނެ މިންވަރު
 .2ރެމިޓެންސްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާ

 .1މިނިމަމް ވޭޖުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި މުސާރަ ދިނުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
އިތުރުވާނެ މިންވަރު
ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ މިންވަރު ހަޔަސް  2016ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބިނާކޮށް ދެނެގަނެވުނެވެ.
އެއަށްފަހު ،ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު ޢަދަދުތައް މިނިމަމް ވޭޖް ގޮތުގައި ބަލައި ،އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގައި އެއަށްވުރެ ދަށްކޮށް މުސާރަ
ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދާއި އަދި މިއީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އާބާދީގެ ކިހައި އިންސައްތައެއްކަން އަންދާޒާ ކުރެވުނެވެ.
މިގޮތުން ،މިނިމަމް ވޭޖާއި އަޅާބަލާއިރު މުސާރަތަކުގެ އެވަރެޖް ފަރަގު (‘އެވަރެޖް ވޭޖް ގެޕް’) އަދި އޭގެ ސަބަބުން
ޖުމްލަކޮށް މުސާރަތައް އިތުރުވެގެންދާނެ މިންވަރުގެ އަންދާޒާއެއް (ތާވަލު  )7.1ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ތާވަލު  :7.1މިނިމަމް ވޭޖުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާނެ އަސަރު

މައުލޫމާތު :ހަޔަސް 2016
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މީގެ އިތުރުން ،ހަޔަސް  2016ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލައި ،މިނިމަމް ވޭޖުގެ (އެކިއެކި ޢަދަދުތަކުގައި) ސަބަބުން
ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުން އަސަރުކުރާނެ މުވައްޒަފުންގެ އިންސައްތައިގެ އަންދާޒާއެއް (ތާވަލު  )7.2ތިރީގައި އެވަނީއެވެ .މި ދާއިރާތައް
ބެހިފައިވަނީ ހަޔަސް  2016ގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ‘އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް އިންޑަސްޓްރިއަލް ކްލެސިފިކޭޝަން’
ގެ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ .ތާވަލުން ދައްކާފަދައިން 5،000 ،ރުފިޔާގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އިޤްތިޞާދުގައި
ޙަރަކާތްތެރިވާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖުމްލަ އާބާދީގެ ތެރެއިން  24%މީހުންނަށް އަސަރުކުރާނެއެވެ .އަދި މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި
 5,500ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ  33%މީހުން 6،000 ،ރުފިޔާ ނަމަ  43%އަދި އެއަށްވުރެ މަތިން ( 8,000ރުފިޔާއާ
ހަމަޔަށް) މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އަސަރުކުރާ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވަނީ  50%އާއި  62%އާ ދެމެދުގައެވެ.
ތާވަލު  :7.2މިނިމަމް ވޭޖަކުން އަސަރުކުރާނެ މަސައްކަތްތެރިންގެ އިންސައްތަ

މައުލޫމާތު :ހަޔަސް 2016
*ނޯޓް :ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހިމެނެނީ މި ކެޓަގަރީގައެވެ.
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ހަމައެހެންމެ ،ހަޔަސް  2016ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބިނާކޮށް ،މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ޢަދަދުގެ
ސަބަބުން އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ހޭދަ އިތުރުވާނެ މިންވަރު އަންދާޒާކޮށް
ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ތާވަލެއް (ތާވަލު  )7.3ތިރީގައި އެވަނީއެވެ .މި ޢަދަދުތައް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވަނީ ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގައި
މިނިމަމް ވޭޖަށްވުރެ (އެކިއެކި ރޭޓްތަކުގައި) ދަށްކޮށް އުޖޫރަ ލިބޭ މީހުންގެ ޢަދަދު ދެނެގަނެ ،މިނިމަމް ވޭޖް ޢަދަދުތަކާއި އެ
މީހުންނަށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ ފަރަގަށް ބިނާކޮށެވެ.
ތާވަލު  :7.3މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުން މުސާރަ ދިނުމަށް ވިޔަފާރިތަކުން ކުރާ ހޭދަ އިތުރުވާނެ މިންވަރު
(‘ ’000ރުފިޔާއިން)

މައުލޫމާތު :ހަޔަސް 2016

އިޤްތިސާދުގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އުޖޫރައާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ ޙާލަތު
އަޅާކިޔައި ،ދިރާސާތަކެއް ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން އިޤްތިޞާދުގައި ތިން ދާއިރާއެއް އިތުރަށް ދިރާސާކުރެވުނެވެ .އެއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ދާއިރާ ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ޓްރޭޑް (ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ،އެކޮމޮޑޭޝަން އަދި ކާބޯތަކެތީކެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން
ހިމެނޭގޮތަށް) އެވެ .މި ދިރާސާގައި މި ބޯޑުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ‘އެންޓަރޕްރައިޒް ސާރވޭ’ އަދި މޯލްޑިވްސް
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ހޯދުނު

11

11

މަޢުލޫމާތުތަކަށްބަލައި ،މި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންދާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައިވަނީ  21ނޮވެންބަރު  2019ގައި
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މުސާރައާއި އެ ފަދަ ތަންތަނުގެ މާލީ ޙާލަތުގެ އަންދާޒާއެއް ކުރެވުނެވެ .އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ރިސޯޓު،
ގެސްޓްހައުސް އަދި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކަށް ވަކިވަކީން ވެސް ބަލާލެވުނެވެ .އެގޮތުން ،މި ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ
އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު މުވައްޒަފުންނަށްދެވޭ އުޖޫރައިގެ ރޭޝިއޯ (‘ވޭޖް-ޓު-ރެވެނިއު ރޭޝިއޯ’) ގެ އަންދާޒާއެއް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ .މި ރޭޝިއޯއަކީ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އުޖޫރަ އެ ދާއިރާތަކުގެ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ހުރި

މިންވަރު އަޅައިކިޔުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މިންގަނޑެކެވެ.
މަތީގައިވާ ތާވަލުން ހާމަކޮށްދޭ ފަދައިން 2017 ،ވަނަ އަހަރާއި  2018ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ކޮންސްޓަރަކްޝަން
ދާއިރާގެ ރޭޝިއޯ މަތިވި ނަމަވެސް ،ޓްރޭޑް ދާއިރާގައި މި ރޭޝިއޯ ހުރީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ .އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައިވެސް ވޭޖް-ޓު-ރެވެނިއު ރޭޝިއޯ މަތިވެފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން 2017 ،ވަނަ
އަހަރާއި  2018ވަނަ އަހަރުގެ އެވަރެޖް ރޭޝިއޯއަށް ބަލާއިރު ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށް ރޭޝިއޯއެއް
ކަމަށް ހޯދިފައި ވަނީ ރިސޯޓުތަކުގެ ރޭޝިއޯއެވެ .އެހެންކަމުން ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކާ
އަޅައިބަލާއިރު ،ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އުޖޫރަ ،އެ ރިސޯޓުތަކުގެ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ދަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،އެންޓަރޕްރައިޒް ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ވިޔަފާރިތަކުން މިނިމަމް ވޭޖް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން އެންމެ
ރަނގަޅު ޢަދަދު ކަމަށް ފެންނަ އަދަދާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރިތަކުން
ހާމަކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތައް  4ބަޔަކަށް ބަހާލެވެއެވެ .އެއީ( :ހ)  200އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ދަށް؛ (ށ)  200-300އެމެރިކާ
ޑޮލަރު؛ (ނ)  400-300އެމެރިކާ ޑޮލަރު؛ އަދި (ރ)  400އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ މަތި އެވެ.
ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ،ކޮންސްޓަރަކްޝަން ދާއިރާ ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ  22%ފަރާތުން
ބުރަވަނީ  200އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ދަށުގެ ޢަދަދެއް މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށެވެ .އަދި  39%ވިޔަފާރިތަކުން
ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިޢަދަދު ހުންނަންވާނީ  200ޑޮލަރާއި  300ޑޮލަރާއި ދެމެދުގައެވެ .މި ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން
 17%ވިޔަފާރިތަކުން ހުށަހަޅަނީ  300ޑޮލަރާއި  400ޑޮލަރާ ދެމެދުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށެވެ .މިނިމަމް ވޭޖުގެ
ގޮތުގައި  400ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތިން ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅަން ފެންނަކަމަށް ހާމަކޮށްފައި ވަނީ  22%ވިޔަފާރިތަކުންނެވެ.
ޓްރޭޑް ދާއިރާތަކުން (ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ،އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން އަދި ކާބޯތަކެތީކެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހިމެނޭގޮތަށް)
ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  31%ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން ފެންނަނީ 200
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ލރަށްވުރެ ދަށް ޢަދަދެކެވެ 47% .ހާމަކުރާގޮތުގައި މި ޢަދަދު ހުންނަން ވާނީ  200އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި  300އެމެރިކާ
އެމެރިކާ ޑޮ ަ
ޑޮލަރާ ދެމެދުގައެވެ .އަދި މި ދާއިރާއިން ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި  16%ވިޔަފާރިތަކުން މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި  300އެމެރިކާ
ޑޮލަރާއި  400އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅަން ފެންނަ ކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވާއިރު 6% ،ވިޔަފާރިތަކުން ދެކެނީ
މި ޢަދަދު ހުންނަން ވާނީ  400އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ މަތީގައި ކަމަށެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން  35%ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިނިމަމް ވޭޖުގެ
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން ފެންނަނީ  200އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ދަށް ޢަދަދެކެވެ 49% .ވިޔަފާރިތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މި ޢަދަދު
ކަނޑައަޅަން ފެންނަނީ  200އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި  300އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގައެވެ .އަދި މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި 300
އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި  400އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި ދެމެދުގައި ބަހައްޓަން ފެންނަ ކަމަށް ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
 16%ވިޔަފާރިތަކުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.
މުޅި ސާރވޭއަށް ބަލާއިރު މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި  200އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި  300އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް
ކަނޑައަޅަން ފެންނަ ކަމަށް  47%ވިޔަފާރިތަކުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މިނިމަމް ވޭޖް ގޮތުގައި  300އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ
ބޮޑު ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅަން ފެންނަ ކަމަށް ސާރވޭގައި ބައިވެރި  21%ވިޔަފާރިތަކުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

 .2ރެމިޓެންސްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާ
މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މުސާރައިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާ
ނުވަތަ ‘އައުޓްވާޑް ރެމިޓެންސް’ އަށް އައިސްދާނެ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް
ދިރާސާއެއްވެސް ކުރެވުނެވެ .އެހެނީ ،ރެމިޓެންސް އަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ ރަސްމީ ރިޒާވްއަށާއި އެކްސްޗޭންޖް
ރޭޓަށް އަސަރުކުރާނެތީއެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގިނަ ،އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވާ އަދި އިޤްތިޞާދުގައި ޑޮލަރު
ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ބޮޑު (އެމް.އެމް.އޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން‘ ،ޑޮލަރައިޒޭޝަން ރޭޝިއޯ’ އަކީ  )51.8ޤައުމަކަށް
ވާތީއެވެ.
މިކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ލިބިފައިވާ ބިދޭސީ
މަސައްކަތްތެރިންގެ މަޢުލޫމާތާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) އިން ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓަސްގެ
ތަފާސް ހިސާބުތައް އަދި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކުހުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާފައެވެ.
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު ،ރެމިޓެންސްއިން އިޤްތިޞާދަށްކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅަން ޖެހުނެވެ .މި ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ،އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް
އެންޑް އެމްޕްލޯއިމަންޓްއިން އެއްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ .12މީގެ ތެރޭގައި ވޯރކް ޕަރމިޓް އެއްގެ ދަށުން މިހާރު
މަސައްކަތްކުރާ މިހުންގެ ޢަދަދާއި ،އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި އަދި ލިބޭ މުސާރައިގެ ޢަދަދު ހިމެނެއެވެ.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އެންމެ
ގިނައިން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ އާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައެވެ .މި ދެ ދާއިރާގައިވެސް ހިމެނޭ ގިނަ
މަސައްކަތްތެރިންނަކީ އެންމެ ދަށް ފަންތީގައި މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކެވެ .އެގޮތުން ،ޖުމްލަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ 82%
އަކީ  400އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ( 6,168ރުފިޔާ) ދަށުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކެވެ.
12
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އެމް.އެމް.އޭއިން އެންމެފަހުން ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް

13

ދައްކާ ގޮތުން  2018ވަނަ އަހަރުގައި ބިދޭސީ

މަސައްކަތްތެރިންގެ މުސާރައިން ޖުމްލަ  531.7މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ .މި ޢަދަދު 2019
ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  593.5މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަދި  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  664.8މިލިއަން އެމެރިކާ
ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް އެމް.އެމް.އޭއިން އަންދާޒާކުރެއެވެ.
މި ޢަދަދުތަކަށް ބަލާނަމަ އެވަރެޖްކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް  49.2މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ
މުސާރައިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައެވެ .މީރާ އިން ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ބޭނުމަށް އެއްކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައި މި
ޢަދަދު ވަރަށް ކުޑައެވެ .މިއީ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނުދައްކައި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުން ފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާތީ
ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.
މި ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލައި ،މިނިމަމް ވޭޖް އެކިއެކި ރޭޓުތަކަށް ކަނޑައަޅައި ،މިނިމަމް ވޭޖުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެ
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އިންސައްތައާއި އެވަރެޖްކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރަ އިތުރުވާނެ މިންވަރާއި ،ބިދޭސީންގެ މުސާރައަށް
އަންނާނެ ޖުމްލަ ބަދަލުތަކުގެ ދިރާސާއެއް ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ،އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލައި ،މިނިމަމް
ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މުސާރައަށް އައިސްދާނެ ބަދަލުތައް އަންދާޒާ ކުރެވުނެވެ .އަދި މުސާރައިން ބޮޑު
ބައެއް ރެމިޓެންސްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ،ރެމިޓެންސް އަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކުގެ އަންދާޒާއެއް
ވެސް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ (ތާވަލު .)7.4
ތާވަލު  :7.4މިނިމަމް ވޭޖް ގެ ސަބަބުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މުސާރައިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއަށް
ކުރާނެ އަސަރު
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މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޢަދަދުތަކަކީ މިހާރު ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި ތިބި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢަދަދަށް
ބިނާކޮށް އަންދާޒާކުރެވުނު ޢަދަދުތަކެކެވެ .ނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އިމުންބޭރުން ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ބިދޭސީން
މަސައްކަތުގެ ބާޒާރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ،މިފަދަ ބިދޭސީންގެ ފުރިހަމަ ޢަދަދެއް މިހާތަނަށް
ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް 19 ،ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން އަލަށް
ފެށި ‘ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް’ ގެ ދަށުން ،އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ތިބި
ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުންނަކީ ދަށް މުސާރަ ލިބޭ މަސައްކަތްތެރިން ކަމުގައި ލަފާކުރެވެއެވެ.

45

މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު 2019

 .8ވަކިވަކި ދާއިރާތަކަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކަށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާނަމަ ބަލަންވީ
މިންގަނޑުތައް
އެކި ޤައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ .ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އެންމެ ރޭޓެއް (ނޭޝަނަލް
މިނިމަމް ވޭޖް) އެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އަނެއްބައި ޤައުމުތަކުގައި ވަކިވަކި ސިނާޢަތްތަކާއި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި އަދި
ސަރަޙައްދީ ގޮތުން ހުންނަ ތަފާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައި ހުރެއެވެ .މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ޤައުމީ
އެއް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އެފަދަ ނިޒާމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ .އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި،
އެއްވެސް ކަހަލަ އޮޅުމެއް ނެތި މިނިމަމް ވޭޖް ލިބެންވީ ފަރާތްތަކާއި ލިބެންވީ މިންވަރު ފަސޭހައިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް
ދެނެގަނެވޭނެއެވެ .މިއާއި ޚިލާފަށް ،މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ޢަދަދުތަކެއް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ،އެއީ ތަންފީޒުކުރުމަށް ގިނަ
މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ،މުއައްސަސާތަކުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.
ސަރަޙައްދީ ގޮތުން މިނިމަމް ވޭޖް ތަފާތު ކޮށްފައިވާ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ،މިތަފާތު ގެނެވިފައިވަނީ އެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ
ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރާއި ޚަރަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ .އަދި މިތަފާތު ގެނައުމުގެ މަޤްސަދުގެތެރޭގައި އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް
އިންވެސްޓްމެންޓް އިތުރުކުރުމާއި ތަރައްޤީވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ .އެހެންނަމެވެސް ،މިނިމަމް ވޭޖުގެ އިތުރުން
ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލެވި ،އެފަދަ ސިޔާސަތުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ
ޙާލަތެއްގައި ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްނުކުރެވުމުގެ އިތުރުން ،ސަރަޙައްދީގޮތުން ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރުގައި
ހުރި ފަރަގު ބޮޑުވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
އެހެންކަމުން ،މާލެއާއި އަތޮޅުތަކަށް ވަކިވަކި މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައަޅާނަމަ ،މި ރިޕޯޓުގެ ބާބު  5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މިންގަނޑުތަކަށް އަމަލު ކުރެވިދާނެއެވެ .އެގޮތުން ،ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނޯމަޓިވް މިންގަނޑުން
ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ކެލަރީގެ މިންވަރުންކަމުން ،މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތައް
ކަނޑައެޅުމުގައިވެސް މި މިންގަނޑު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ،މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކުރެވޭ
ޚަރަދުތަކުގެ ތަފާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މި ރިޕޯޓުގެ ބާބު  5ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ،މާލެއާއި
އަތޮޅުތަކަށް މި ފަދަ ޚަރަދުތައް ވަކިވަކީން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ (އެޕެންޑިކްސް (8ހ) އަދި (8ށ)).
އައި.އެލް.އޯގެ މިނިމަމް ވޭޖް ޖެނެރަލް ސާރވޭ  2014ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ،ސިނާޢަތްތަކަށް ވަކިވަކީން މިނިމަމް
ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރތަކަކީ އެ ސިނާޢަތްތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ހުރި
މިންވަރަށް ބަލައި ކަނޑައެޅޭ ރޭޝިއޯތަކެކެވެ .އުފެއްދުންތެރިކަން ދެނެގަތުމަށް ‘ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ރޭޝިއޯ’ އާއި ‘ކޮންޕެންސޭޝަން
ރޭޝިއޯ’ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ‘ސަޕްލައި
އެންޑް ޔޫޒް ޓޭބަލް  ’2014އަށް ބިނާކޮށް މި އިންޑިކޭޓަރތައް ހިސާބުކުރެވުނެވެ.
ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ހިސާބުކޮށްފައިވާނީ ސިނާޢަތްތަކުން ޖީޑީޕީއަށް ހިއްސާކުރި މިންވަރު ނުވަތަ ‘ގްރޮސް ވެލިއު އެޑެޑް’
އާއި އެސިނާޢަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަށް ބަލައި ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދުންނެވެ.
އަދި މުޅި އިޤްތިޞާދުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ވަކިވަކި ސިނާޢަތްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އަޅައިކިޔައި ،ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ރޭޝިއޯ
ހިސާބުކުރެވިފައިވާނެއެވެ (އެޕެންޑިކްސް  .)9މި ރޭޝިއޯ ބޮޑުނަމަ ،އެއިން ދޭހަކޮށްދެނީ އެ ސިނާޢަތުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ
އުފެއްދުންތެރިކަން މަތިކަމެވެ .ކޮންޕެންސޭޝަން ރޭޝިއޯ ހިސާބުކުރެވެނީ ވަކިވަކި ސިނާޢަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖުމްލަ އުޖޫރައާއި އެ ސިނާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢަދަދަށް ބިނާކޮށެވެ .މި
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ރޭޝިއޯއިން މުޅި އިޤްތިޞާދުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދެވޭ އުޖޫރައިގެ ނިސްބަތުން އެކި ދާއިރާތަކުގައި
މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދެވޭ އުޖޫރައިގައި ހުރި ތަފާތުތައް އަންދާޒާ ކުރެވިދާނެއެވެ .އެގޮތުން ،ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ތާވަލެއް
(އެޕެންޑިކްސް  )10މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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 .9ބޯޑުގެ ލަފާ
މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު މި ބޯޑުން ވަކިގޮތެއް ޚިޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރަށް
ލަފާއެރުވުމަށް ބޯޑަށް ފެންނަގޮތް ކަނޑައަޅައި ،ނިންމި ކަންކަން‘ ،ބޯޑުގެ ލަފާ’ ގެ ގޮތުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައެޅުމާއި ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ރިޢާޔަތްކުރުން މުހިއްމު
ކަމަށް މި ބޯޑަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް‘ ،ބޯޑުގެ އެހެނިހެން ލަފާ’ ގެ ގޮތުގައިވެސް ތިރީގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 .1ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް
މި ރިޕޯޓުގެ ބާބު  5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ
ބޭނުންތައް ފުއްދޭނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާތަކުން ހޯދުނު ޢަދަދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ބޯޑުން އަރުވާ ލަފާ
ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
1.1

ހައުސްހޯލްޑް އިންކަމް އެންޑް އެކްސްޕެންޑީޗަރ ސާރވޭ (ހަޔަސް)  2016އަށް ބަލާއިރު އެވަރެޖް ގޭބިސީއެއްގައި
ހިމެނެނީ  5.3މީހުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ބޮޑެތިމީހުންގެ ނިސްބަތުން ގޭބީސީގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ‘ވެއިޓަޑް
އެވަރެޖް’ އެއް ނަގައި ‘އެޑަލްޓް އިކުއިވެލަންޓް’ އަށް ބަދަލުކުރުމުން ،ގޭބީސީއެއްގައި ހިމެނެނީ  4.2މީހުން ނުވަތަ
‘ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓް’ ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން ފެންނަކަމަށް ބޯޑުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަމެވެ.

1.2

ނޯމަޓިވް މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވާ ( 2,358.3ގާތްގަނޑަކަށް  )2,400ކެލަރީގެ ޢަދަދު ހޯދުމަށް ކެއިންބުއިމަށް
ޚަރަދު ކުރަންޖެހެނީ  773ރުފިޔާ އާއި  1,078ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްކަމަށް ބޯޑުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާތަކުން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ޢަދަދުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު ،ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންސަމްޝަން
ޔުނިޓަކަށް އެންމެ މަދުވެގެން  840ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބޯޑުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމައި ކަނޑައަޅަމެވެ.

1.3

ބޯޑުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ކުއްޔަށް 1,254
ރުފިޔާ އާއި  1,614ރުފިޔާއާ ދެމެދު ޢަދަދެއް ޚަރަދުކުރެއެވެ .މި ދެ ޢަދަދުގެ ވެއިޓަޑް އެވަރެޖެއް ނަގައި ،އަދި މިފަދަ
ޚަރަދުތަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް އެންމެ މަދުވެގެން  1,468ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް
ފެންނަކަމަށް ބޯޑުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމައި ކަނޑައަޅަމެވެ.

1.4

ކުލި ފިޔަވައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ގޭބިސީތަކުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ދެނެގަތުމުގައި ގޭބިސީތަކުގެ ‘މީޑިއަން’ ޚަރަދަށް
ބަލައި ،މިފަދަ ޚަރަދުތަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް އެންމެ މަދުވެގެން  926ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭނެ
ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބޯޑުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމައި ކަނޑައަޅަމެވެ.

1.5

އަދި ގޭބިސީގެ ޒަރޫރީ ނޫން އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކުން ހޯދުނީ 530
ރުފިޔާއާއި  732ރުފިޔާއެވެ .އެގޮތުން ،މިފަދަ ޚަރަދުތަކަށް ކޮންސަމްޝަން ޔުނިޓަކަށް އެންމެ މަދުވެގެން  732ރުފިޔާ
ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބޯޑުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމައި ކަނޑައަޅަމެވެ.

1.6

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެ (ނީޑްސް ބޭސްޑް) މިންގަނޑަށް ބަލާއިރު ،އިސްވެ
ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބޯޑުން ކަނޑައެޅުނު ޢަދަދުތަކަށް ބިނާކޮށް (ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތަކަށް  840ރުފިޔާ ،ކުއްޔަށް
 1,468ރުފިޔާ ،ކުލި ފިޔަވައި ޒަރޫރީ ޚަރަދުތަކަށް  926ރުފިޔާ އަދި ޒަރޫރީ ނޫން އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް 732
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ރުފިޔާ) ގޭބިސީއެއްގެ އެވަރެޖް މިނަކީ  4.2މީހުން ކަމުގައި އަދި ހަޔަސް  2016ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޭބިސީއެއްގައި
ހިމެނޭ މަސައްކަތްތެރިންގެ އެވަރެޖް ޢަދަދަކީ  2މީހުންކަމުގައި ބަލައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް އޭނާގެ
ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެ މިންގަނޑުން (ނީޑްސް ބޭސްޑް) ބަލާނަމަ ،މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 8,329
ރުފިޔާ އެންމެ މަދުވެގެން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބޯޑުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމައި ކަނޑައަޅަމެވެ.
1.7

އަދި މި ޢަދަދު އިންފްލޭޝަނަށް އެޖަސްޓް ކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދަކީ  8,662ރުފިޔާ ކަމުގައި ބޯޑުގެ އިއްތިފާޤުން
ނިންމައި ކަނޑައަޅަމެވެ.

1.8

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ފަދައިން،
އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކަށް (ބެލެންސްޑް އެޕްރޯޗް) ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ބޯޑުން ނިންމައި ކަނޑައަޅަމެވެ.

 .2އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތައް
އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކުން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅިދާނެ ގޮތްތައް ހޯދާބެލުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާތައް މި ރިޕޯޓުގެ
 6އަދި  7ވަނަ ބާބުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .މި ދިރާސާތަށް ކުރުމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެއްގޮތް ޤައުމުތަކެއް ކަނޑައެޅި،
އެޤައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި ،އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކުން ދިރާސާކޮށް ހޯދުނު ޢަދަދުތަކަށް
ބަލައި ،ތިރީގައި ނަންގަންނަ ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
2.1

މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ދިރާސާގެ އަލީގައި ،މަތީ މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ޤައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖުގެ
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދާއި އެޤައުމުތަކުގެ ‘މީން ވޭޖް’ އަށް ބަލައި ހޯދުނު ‘ކައިޓްޒް އިންޑެކްސް ރޭޝިއޯ’ އަކީ
 0.44އެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ‘މީން ވޭޖް’ ކަމުގައި ހޯދުނު ޢަދަދަށް ބަލައި ،މަހެއްގެ މައްޗަށް
މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި  3,966ރުފިޔާ (ގާތްގަނޑަކަށް  4,000ރުފިޔާ) ޖެހޭނެ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

2.2

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ (ސިޑްސްގެ) ތެރެއިން 7 ،އިންޑިކޭޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެއާ
އެއްގޮތް ޤައުމުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ،އެޤައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަން ބޭނުންކުރާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަށް
ދެނެގަނެވުނެވެ( .މި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މާޝަލް އައިލެންޑްސް ،ބެލީޒް ،އަރޫބާ ،ކާބޯ ވާރްޑޭ ،ޕަލާއު ،ސެއިންޓް
ލޫޝިއާ ،ސަމޯއާ ،ސީޝެލްސް ،ޓޮންގާ ،އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާރބިއުޑާ ،ޑޮމިނިކާ ،ބާރބަޑޮސް ،ފްރެންޗް ޕޮލިނީޝިއާ،
ބަހާމާސް ،ނައުރު ،ގާޔަނާ ،ސެއިންޓް ކިޓްސް އެންޑް ނީވިސް ،ފީޖީ ،ޓިމޯ-ލެސްޓޭ ،ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ވަރޖިން
އައިލެންޑްސް ،ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް ،ގްރެނަޑާ ،ގުއާމް ،މޮރީޝިއަސް ،ނަދަން މެރިއާނާ އައިލެޑްސް ،ސެއިންޓް
ވިންސެންޓް އެންޑް ގްރެނޭޑަންސް ،ޓުވާލޫ އަދި އެމެރިކަން ސަމޯއާ ހިމެނެއެވެ).

2.3

ދިވެހިރާއްޖެއާ އެއްގޮތްކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ޤައުމުތަކުގައި  2016ވަނަ އަހަރު މިނިމަމް ވޭޖު ހުރި މިންވަރު (އެމެރިކާ
ޑޮލަރު ޕީ.ޕީ.ޕީ އިން) ދެނެގަނެވުނެވެ .އެގޮތުން ،މި ޤައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 4,761
ރުފިޔާ އާއި  5,522ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

2.4

މީގެއިތުރުން ،ސިޑްސްގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއާ އެއްގޮތް ޤައުމުތަކުގައި ޖީޑީޕީ ޕަރ ކެޕިޓާ (ޕީޕީޕީ އިން)ގެ ނިސްބަތުން
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ރޭޝިއޯ ( )4.41%ދެނެގަނެވުނެވެ .އަދި މި ރޭޝިއޯ ބޭނުންކޮށް ރާއްޖޭގެ
ޖީޑީޕީ ޕާރ ކެޕިޓާ (ޕީޕީޕީ އިން) ހުރި މިންވަރުން ކަނޑައެޅޭނެ މިނިމަމް ވޭޖަކީ  6,292ރުފިޔާ ކަމަށް މި ރިޕޯޓުގެ
ދިރާސާތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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2.5

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޢަދަދުތަކަކީ ބެންޗްމާކް އެއް ކަމަށް ބަލައި އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކުން ހިސާބުކުރުމުން،
މިނިމަމް ވޭޖްއަކީ  3,966ރުފިޔާ އާއި  6,292ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްކަމަށް އަދި އިންފްލޭޝަންއަށް ()4%
އެޖަސްޓުކުރުމުން އަންނަނީ 4,125 ،ރުފިޔާ އާއި  6,544ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްކަމަށް ދިރާސާތަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .3ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ގެންގުޅުނު މިންގަނޑުތައް
3.1

ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެ މިންގަނޑުން ހިސާބުކުރުމުން ،މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި
މަހެއްގެ މައްޗަށް މީހަކަށް ބޭނުންވާނީ  5,777ރުފިޔާ އާއި  8,635ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެކެވެ .މި ޢަދަދުތައް
އިންފްލޭޝަން އެޖަސްޓުކުރުމުން އަންނަނީ 6,008 ،ރުފިޔާ އާއި  8,981ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެކެވެ.

3.2

އަދި އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކުން ހިސާބުކޮށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ބެންޗްމާކްއެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދުނީ މަހެއްގެ
މައްޗަށް  3,966ރުފިޔާ އާއި  6,292ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެކެވެ .މި ޢަދަދުތައް އިންފްލޭޝަން އެޖަސްޓުކުރުމުން
އަންނަނީ 4,125 ،ރުފިޔާ އާއި  6,544ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެކެވެ.

3.3

މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި  5,000ރުފިޔާ އާއި  8,000ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދުތަކެއް ހިމަނައި ،އޭގެ ސަބަބުން
މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަށާއި މުސާރަޔަށް ކުރާނެ އަސަރާއި އަދި އެފަދަ ޢަދަދުތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ
ޚަރަދު އިތުރުވާނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާއެއްވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

3.4

މީގެއިތުރުން ،އެފަދަ ޢަދަދުތަކެއް މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުން ،ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ އައުޓްވާރޑް
ރެމިޓެންސްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކުގެ ދިރާސާއެއްވެސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

3.5

އެހެންކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާހިނދު ،މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ދިރާސާތަކާއި އަދި އެ
ދިރާސާތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންކަމާއި ދެނެގަނެވުނު ޢަދަދުތަކަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއި
ޒިންމާތެރިކަމާއިއެކު ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ބޯޑުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމައި ކަނޑައަޅާ ލަފާއަރުވަމެވެ.

 .4ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޭޝަނަލް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުން
 4.1ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެ މިންގަނޑުގެ (ނީޑް ބޭސްޑް) ޢަދަދާއި އިޤްތިޞާދީ
މިންގަނޑުތަކާއި އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ އަސަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ
މީހަކަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ދެވޭނެ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  6,400ރުފިޔާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް
މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް
ލަފާއަރުވަމެވެ.
 4.2މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކުގެ މަތިން ގަޑިއިރަކަށް ޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަހަކަށް  26ދުވަސް ކަމުގައި ބަލައި އަދި ދުވާލަކަށް  8ގަޑިއިރުގެ ރޭޓުން
ބަލާނަމަ ،ގަޑިއިރަކަށް  30.77ރުފިޔާ ކަމުގައި ފެންނަކަމަށް ބޯޑުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމައި މިނިސްޓަރ އޮފް
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ލަފާއަރުވަމެވެ.
 4.3މިނިމަމް ވޭޖުގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި މުވައްޒަފުންގެ އަސާސީ މުސާރަ ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބޯޑުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމައި
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ލަފާއަރުވަމެވެ.
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 4.4މިނިމަމް ވޭޖް އެންމެ ހަރުދަނާކޮށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ،އެއްވެސް ތަފާތު
ކުރުމެއްނެތި މި ނިޒާމުގެ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާ އެއްފަދައިން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންވެސް
ހިމެނުމަށް ފެންނަކަމަށް ބޯޑުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ލަފާއަރުވަމެވެ.
 4.5މިނިމަމް ވޭޖުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހިމެނުމުގައި ‘މޮރަޓޯރިއަމް ޕީރިއަޑް’ އެއް ކަނޑައަޅަން ފެންނަކަމަށާއި އަދި
‘މޮރަޓޯރިއަމް ޕީރިއަޑް’ ގެ މުއްދަތަކީ  1އަހަރާއި  2އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބޯޑުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން
ނިންމައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ލަފާއަރުވަމެވެ.

 .5ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކިވަކި ދާއިރާތަކަށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުން (ސެކްޓޯރަލް މިނިމަމް ވޭޖް)
 5.1ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ( )1ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަދި
( )2ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ،މި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަކި މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމަށް
ފެންނަކަމަށް ބޯޑުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމައި ކަނޑައަޅައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ލަފާއަރުވަމެވެ.
އަދި އެހެނިހެން ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކަށް ނޭޝަނަލް މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނު ޢަދަދު ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް
ބޯޑުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމައި ކަނޑައަޅައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ލަފާއަރުވަމެވެ.
 5.2އަދި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި
ތަފާތު ގެނައުމުގައި ނޭޝަނަލް މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނު  6,400ރުފިޔާ އާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި
އޭނާގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެ މިންގަނޑުން ކަނޑައެޅުނު  8,600ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށް
މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް
ލަފާއަރުވަމެވެ.
 5.3ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލްތަކަށް ގަޑިއިރަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު ހިސާބުކުރުމަށް އެ ދާއިރާތަކަށް ކަނޑައެޅޭ
މިނިމަމް ވޭޖުގެ ޢަދަދުގެ ނިސްބަތުން ،މަހަކަށް  26ދުވަސް ކަމުގައި ބަލައި އަދި ދުވާލަކަށް  8ގަޑިއިރުގެ ރޭޓުން
ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ބޯޑުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ލަފާއަރުވަމެވެ.

 .6އެހެނިހެން ލަފާ
މި ރިޕޯޓުގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ،އަންނަނިވި އެހެނިހެން ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމުގެ
މުހިއްމުކަން އޮނަރަބަލް މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައި ހިމަނަމެވެ.
6.1

މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަށް އަރުވާ ލަފާއާއި ގުޅިގެން،
އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތަށް ފުށުއެރުމެއް ވަނީނަމަ ،އެފަދަ ފުށުއެރުމެއް ޙައްލުކޮށް ،ރާއްޖޭގައި
މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް މިނިމަމް ވޭޖެއްގެ ފައިދާ އެއްހަމައަކުން ލިބޭނެ ގޮތަށް ކަންކުރެވިގެން ދިޔުން އެއީ
މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާތީވެ ،ކަމާގުޅޭ އެންމެހާ ޤާނޫނުތަކުގެ ޒިންމާގެ ދާއިރާތައް މުރާޖަޢާ ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް ބޯޑަށް
ފެންނަކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.

6.2

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު )2/2008 :ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިނިމަމް ވޭޖް ‘އެޖަސްޓް’ ކުރާއިރު މި
ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި އަމަލުކުރި އުސޫލުން ،ލިބެން ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށް އެޖަސްޓުކުރުމަށް ލަފާއަރުވަމެވެ.
މިމުއްދަތުގައި އާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެއްކުރެވިފައި ނެތްނަމަ ،ތަކެތީގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލާއި (އިންފްލޭޝަން)
51
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މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް (ލޭބަރ ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ) އަންނަ ބަދަލަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް ބޯޑަށް ފެންނަކަމަށް
ފާހަގަކުރަމެވެ.
6.3

އަދި މިނިމަމް ވޭޖް  5އަހަރު ފަހުން މުރާޖަޢާކޮށް (ބޭސްލައިން ރިވައިޒް) މިނިމަމް ވޭޖުގެ ބޭސް ރޭޓަށް ބަދަލު
ގެންނަހިނދުގައި ،މި ބަދަލު ގެންނަން ވާނީ އެންމެ ފަހުގެ ގޭބިސީތަކުގެ އާމްދަނީއާ ޚަރަދުގެ ސާރވޭއަށް ބިނާކޮށެވެ.
މިގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ
އެއްގޮތަށް މިނިމިމް ވޭޖް ވެސް ބަދަލު ކުރުމެވެ .އެގޮތުން ،ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި ،ބޭނުންކުރާ
މިންވަރާއި ،އަދި ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ވެސް އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަ ބަދަލުތަކަށް
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް ބޯޑަށް ފެންނަކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.

6.4

މިނިމަމް ވޭޖާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި އަދި ކަމާއި ގުޅުންހުރި
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ބޯޑަށް ފެންނަކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.

6.5

މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާ މެންބަރުންތަކެއް
ކަމަށް މިހާރު އޮތް ނަމަވެސް ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން
އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދި އެންމެ ހަމަހަމަކަމާއެކީ ތަމްސީލުކުރުމަށް ،މި ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ ވަޒީފާ ދޭ
ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުންކަމުގައި ހަދަން ފެންނަކަމަށް
ބޯޑުން ލަފާ އަރުވަމެވެ.

6.6

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާތަކާއި ‘ކަލެކްޓިވް ބާރގެއިނިންގ’ ފުރިހަމަ
ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާނެ މިނިވަން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ތަކެއް
އުފެއްދުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ބޯޑަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

6.7

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އެއް އިދާރާއެއްގެ ދަށުގައި ޖަމާކޮށް ،ދާއިމީ އުސޫލަކުން
ދިރާސާތައް ކުރުމުގެ ޤައުމީ މުހިއްމުކަށް ބޯޑަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،މިނިމަމް ވޭޖް ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު
އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އުނި އިތުރުތައް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ ،ތަޙްލީލުކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަންވެސް
ބޯޑަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ވުމާއެކު ،މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑަކީ ދާއިމީ ،އިޤްތިޞާދީ އިދާރާއެއްކަމަށް ވަކި
ޤާނޫނީ ޙައިޘިއްޔަތަކުން ކަނޑައަޅައި ،މިބޯޑުގެ މަސައްކަތާއި ނިންމުންތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ދާއިމީ ޓެކްނިކަލް
މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ސެކްރެޓޭރިއެޓެއް އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަން ބޯޑަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ
މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުންނާއި އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ބޭނުންވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ
ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައިވެސް ބޯޑަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

6.8

މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑާއި ބޯޑުގެ ޓެކްނިކަލް ސެކްރެޓޭރިއެޓުން އެކަށީގެންވާ ދިރާސާތަކެއް
ދާއިމީގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމާއި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މި ތަފާސް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަންޖެހެއެވެ.
އަދި މި ތަފާސް ހިސާބުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާއި
އުޖޫރައާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އަދި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ .ކުރިމަގުގައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު،
އާބާދީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މަސައްކަތްތެރިންނާއި އަދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ސާރވޭ ތަކެއް ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައިވެސް
ބޯޑަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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6.9

ފުރިހަމަގޮތެއްގައި މިނިމަމް ވޭޖް ތަންފީޒުކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
ބޯޑަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
(ހ) މިނިމަމް ވޭޖް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސްޕެކްޝަނާއި ސުޕަރވިޝަން އަދި މޮނިޓަރކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ
ފަރާތަކީ އެކަމުގެ ޤާބިލުކަންހުރި ބައެއްކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ .މިނިމަމް ވޭޖް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ޝަކުވާ
އުފުލޭނެ ވަސީލަތްތައް (އެއީ ހިލޭ ގުޅޭ ހޮޓްލައިން ،އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ،ސީދާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ
އިންތިޒާމުތައް) އެކަށީގެންވާގޮތަށް ޤާއިމްކުރަންޖެހެއެވެ .އިންސްޕެކްޓު ކުރެވޭ ތަންތަނުގެ ޢަދަދާއި މިނިމަމް ވޭޖް
ނުލިބިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގެ ޢަދަދާއި މިނިމަމް ވޭޖް ނުލިބިހުރި ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި
މިނިމަމް ވޭޖާ ގުޅޭ ދައުވާތަކާއި ނޯޓިސްތަކާއި މިނިމަމް ވޭޖް ނުދީ ހުރި ފަރާތްތަކާމެދު އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި
ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދުނު މިންވަރާއި އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ
މުހިއްމުކަން މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
(ށ) މިނިމަމް ވޭޖާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މިހާރު ޤާނޫނުގައި އަމަލުކުރުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލަށްވުރެ ފަސޭހައިން މައްސަލަތައް ހުށަހަޅައި އަދި އެ މައްސަލަތައް އަވަސްކަމާއެކު
ހައްލުކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ބޯޑަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
(ނ) މިނިމަމް ވޭޖް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ އަދަބެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ
ޢަދަދުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ( )2/2008ގައި މިހާރު
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތަކަކީ އެންމެ ހަރުދަނާކޮށް މިނިމަމް ވޭޖް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުދޭ ޢަދަދުތަކެއް
ނޫނެވެ .މިގޮތުން ،އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ،ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތައް
ކަނޑައަޅަންވާނީ ރާއްޖޭގައި މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެންދާ ޢަދަދު ނުވަތަ ޢަދަދުތަކުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.
(ރ) މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަނެ ،ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސައްކަތް ފަސޭހަކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް މިނިމަމް ވޭޖް ދޭ ކަމާއި އަދި މިނިމަމް ވޭޖް ޤާނޫނަށް ބޯލަނބާ
މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ،ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް މުސާރަތައް ޖަމާކުރުން އަދި މިނޫނަސް މުސާރައާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް
ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބާރުއެޅުމުގެ މުހިއްމުކަންވެސް
ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
(ބ) މިނިމަމް ވޭޖް ޤާނޫނަށް ބޯލަނބާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޤަވާއިދުން އިންސްޕެކްޓްކޮށް ސާރވޭ ކުރުމުގެ ބާރު،
މިނިމަމް ވޭޖް ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތަށް ޤާނޫނުން ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް ބޯޑަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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އެޕެންޑިކްސް
 .1ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ބޯޑުގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ
ލިސްޓް
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 .2އެކިއެކި މަސްލަޙަތުވެރިންނާ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ބޯޑުގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް
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 .3ގޭބިސީތަކުގައި އެވަރެޖްކޮށް ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ޢަދަދު

މަޢުލޫމާތު :ހަޔަސް 2016

57

މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު 2019

 .4ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ފަރާތުން ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ‘ނޭޝަނަލް ފުޑް ބޭސްޑް ޑައިޓަރީ
ގައިޑްލައިން ފޯރ މޯލްޑިވްސް ’2019 ،ގައި ހިމަނާފައިވާ ފުޑް ބާސްކެޓު

މަޢުލޫމާތު :ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 2019
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 .5ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި ކެއިންބުއިމުގގ އިތުރުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ބަހާލެވުނު ގޮތް

މަޢުލޫމާތު :ހަޔަސް 2016
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 .6ރާއްޖޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީތަކުގެ ނިސްބަތް

މަޢުލޫމާތު :ހަޔަސް 2016
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 .7ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާޤައުމުތައް ރާއްޖެއާ އެއްގޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ
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( .8ހ) މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީތަކުން ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް

މަޢުލޫމާތު :ހަޔަސް 2016
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( .8ށ) އަތޮޅުތެރޭގެ ގޭބިސީތަކުން ކެއިންބުއިމުގެ އިތުރުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް

މަޢުލޫމާތު :ހަޔަސް 2016
*އަތޮޅުތެރޭގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާނީ ހަޔަސް  2016ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގޭބިސީއަކުން ކުއްޔަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށް ބިނާކޮށެވެ.
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 .9މަސައްކަތްތެރިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން (ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ)

މަޢުލޫމާތު :ސަޕްލައި އެންޑް ޔޫޒް ޓޭބަލް  ،2014އެން.ބީ.އެސް
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 .10މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކޮންޕެންސޭޝަން ރޭޝިއޯ

މަޢުލޫމާތު :ސަޕްލައި އެންޑް ޔޫޒް ޓޭބަލް  ،2014އެން.ބީ.އެސް
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