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ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑު އަދި ފަޤީރުންގެ ނިސްބަތް 2016
ފަޤީރުކަން ވަޒަންކުރުމަށް  2016ގައި ގެންގުޅުނު އުސޫލު
މުޖްތަމައު ޤަބޫލުކުރާ އެކަށޭނަ ފެންވަރަކަށް ދިރިއުޅުން ބަހައްޓަން ދަތިވާ އަދި އެމީހުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދަން އެކަށޭނަ މިންވަރަކަށް
ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަކީ ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ .އަދި މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް މީހުންގެ މެދުގައިވާ ފަރަގު
ދެނެގަނެ އަޅާކިޔުމަށްޓަކާ ވެލްފެއަރ އިންޑިކޭޓަރއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ގޭބިސީގެ ޚަރަދު ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.
މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި ،ފަޤީރުކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކާ މުޖްތަމަޢުގެ އެންމެންގެ ޚަރަދުތަކަށްބަލާ ދެބައިކުޅައެއްބައިމީހުން ހޭދަކުރާ މިންވަރު ނުވަތަ
މީޑިއަން އެކްސްޕެންޑިޗަރ ގެ  50އިންސައްތަ ހޭދަކުރަން ނުލިބޭ މީހުންނަކީ ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ނެޝަނަލް ޕަވަރޓލައިން
ކަ ނޑައެޅުނެވެ .މި ލައިންތައް ދަމާނެ ހިސާބު ކަ ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިމިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީތައް،
ފަޤީރުކަން ވަޒަންކުރުމަށްޓަކާ ޚާއްސަކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ މިންގަ ނޑު "ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓް" އަށް ބަލާ ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު
މެދުގައިވާ އަދަދު ނުވަތަ "މީޑިއަން" އެކްސްޕެންޑިޗަރ އަށް ބަލައިގެންނެވެ .މީޑިއަންއަކީ ސީދާ މެދުގައިދަމާ ރޮނގެއްކަމުން ދެބައިކުޅައެއްބައި
މިރޮގުގެ ދަށުގައި ތިބޭއިރު އަނެއްބައި ތިބޭނީ މިރޮނގުގެ މަތީގައެވެ.
ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓް އެކުލަވާލާ އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު އެވްރެޖްކޮށް މީހަކު ހޭދަކުރާ މީޑިއަން އެކްސްޕެންޑިޗަރ އަކީ މަހެއްގެ
މައްޗަށް  4514ރުފިޔާ އަދި ދުވާލަކަށްބަލާ ނަމަ  148ރުފިޔާ އެވެ .އަދި ނެޝަނަލް ޕަވަރޓީލައިން ގެގޮތުގައި ކަ ނޑައެޅިފައިވާ މީޑިއަން
އެކްސްޕެންޑިޗަރގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަކީ މަހެއްގެ މައްޗަށް  2257ރުފިޔާ އަދި ދުވާލަކަށްބަލާނަމަ  74ރުފިޔާ އެވެ.
މިއީ ރިލެޓިވް މިންގަ ނޑެކެވެ .އަދި މުޖްތަމަޢުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިއެކު މީހުންގެ ޚަރަދުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު
މިމިންގަޑަށް އާދެއެވެ .މިގޮތުން ،ގައުމުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިވެގެންދާ ވަރަކަށް ޕަވަޓީ ލައިންއަށް ޖެހޭ އަދަދުވެސް އަހަރުން އަހަރަށް
މަތިވެގެންދެއެވެ .މިދިރާސާގައި ނެޝަނަލް ޕަވަރޓލައިން ގެއިތުރުން އެހެން ދެ ޕަވަރޓީ ލައިނެއްވެސް ބޭނުންކުރެވުނެވެ.

ފަޤީރުކަން ވަޒަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ޚަރަދުގެ މިންގަނޑު "ޮކންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓް"
ގޭބިސީގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ނުވަތަ "ވެލްފެއަރ" އަށް ބިނާކޮށް ،ފަޤީރުކަން ވަޒަންކުރުމަށްޓަކާ ،ގޭބިސީތަކުން ކުރާ ހޭދައިގެތެރޭން،
ހަމައެކަނި މީހުންގެ މަންފާއަށް ޙިއްސާކުރާ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ޚަރަދުގެ މިންގަ ނޑެއް އެކުލަވާލާ ،ގޭބިސީތައް މިނެކިރާ އަޅާކިޔުމަށް
ބޭނުންކުރެވުނެވެ .އަދި ކަ ނޑައެޅޭ ވަރަކަށް ވުރެ ދަށުން ޚަރަދުކުރާކަމުގައިވާނަމަ އެބަޔަކީ ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ބެލުނެއެވެ.

މިދިރާސާގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި މިކަމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ
އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ .މިގޮތުން މިމިންގަ ނޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ގޭބިސީތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ކުރާ ޖުމްލަ
ޚަރަދުތަކުގެތެރޭން ހަމައެކަނި މީހުންގެ މަންފާއަށް ނުވަތަ "ވެލްފެއަރ" އަށް ޙިއްސާކުރާ މިދަންނަވާ ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

ފަގީރުކަމުގެ މިންގަ ނޑު އަދި ފަޤީރުންގެ ނިސްބަތް 2016

1

ތާވަލް  :4.1ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް
ހަރަދު

ހިމެނޭ ބައިތައް

ނުހިމެނޭ ބައިތައް

ކާބޯތަކެތި

ހަމައެކަނި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރިތަކެތި ހިމަނައިގެން.

ގަނެފައި ސަރވޭގެ މުއްދަތުގައި

ގޭގައި އަދި ހޮޓާ ،ރެސްޓޯރަންޓްފަދަ ބޭރުން ކާ

ކާންބޭނުންނުކުރާނަމަ އެކާބޯތަކެތި

ތަކެއްޗާއި،ޓޭކްއަވޭ ހިމަނައިގެން.

ނުހިމަނާ

އެހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް

މީގެ ތެރޭގައި ގޭބިސީއިން އެކި ބޭނުންތަކަށް

 -ބަލި މީހުން ބޭސްފަރުވާއަށް ކުރާ

)ދިގުމުއްދަތަށް ދެމިހުންނަ

ކުރރާ ހަރަދު ހިމެނެއެވެ) .މިސާލު :އަންނައުނު،

ހަރުމުދާ ފިޔަވާ(

ހޭދަ އެއް ނުހިމަނާ

ރީތިވާ ސާމާނު ،ދަތުރުފަތުރު ،ގޭތެރެ މަރާތުކުރުން - ،މަދުފަހަރުކުރާ އާދަޔާއި ޚިލާފަށްބޮޑެތި
ޚަރަދުތައް )ކައިވެނި ހަފްލާ ،ހައްޖާއި
ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ،މުނިފޫހިފިލުވުން،
ތައުލީމް ،އަދި އެހެނިހެން ހަރަދު(

ޢުމަރާ ފަދަ(

 ގެދޮރު އަލަށް އިމާރާތްކުރުމަށް ކުރާހޭދަ ނުހިމަނާ
 ދަރަނިއަދާކުރުމަށް ކުރާ ހޭދަނުހިމަނާ
 ގޭބިސީގައި ދިރިނޫޅޭ އާއިލާގެމީހުންނަށް ކުރާހޭދަ ނުހިމަނާ

ދިގުމުއްދަތަށް ދެމިހުންނަ

ދިގުމުއްދަތައް ދެމިހުންނަ ހަރުމުދަލުގެ

ހަރުމުދާގަތުމަށް ގޭބިސީންކުރި ޚަރަދު

ހަރުމުދާ

ލައިފްޓައިމްގެތެރޭގައި ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތް

ނުހިމަނާ

"ޔޫސަރ ވެލިޔޫ " ހިމަނައިގެން.
ގޭބިސީގެ މީހުން ބޭނުންކުރާ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ
ހަރުމުދަލަށްޖެހޭ ޔޫސަރވެލިޔު އަންދާޒާކޮށް
އެމިންވަރު ހިމަނައިގެން.
ގެދޮރުގެ ކުލި

 -ކުއްޔަށް އުޅޭ ގޭބިސީ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކާ

-

ފައިސާ
 ކުލި ނުދައްކާ އުޅޭ ގޭބިސީތަކަށް އެތަންކުއްޔަށްދީފިނަމަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ކުލި
ހިމަނައިގެން

ޮކންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓްގައި ނުހިމެނޭ ބައެއް ޙަރަދުތައް:
ފަގީރުކަން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މިންގަ ނޑު ނުވަތަ ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓްގައި ގޭބިސީއިން ކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް ހިމެނިގެން
ނުދެއެވެ .މިގޮތުން ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓްގައި ނުހިމެނޭ ޚަރަދުތަކާއި ނުހިމެނޭ ސަބަބުތަކަށް ބަލައިލާއިރު:
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ސިއްހަތު:

ސިއްހީ ހަރަދުތަކަކީ މީހުންގެ މަންފާއަށް ހޭދަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބަލިމީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީތަކުން ކޮންމެހެން
ކުރަންޖެހޭ އަދި ގޭބިސީ މީހުންގެ އަތުން އެއްފަހަރާ ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާކަމެކެވެ .މީގެ ސަބަބުން ގޭބިސީއިން
އެހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދު ނުކުރެވި އަދި ގިނަ ފަހަރު އެހެން މީހުންގެ އަތުން ލާރި ހޯދައިގެން ބޭސް ފަރުވާ
ކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި ފަހަށް ރައްކާ ކުރެވޭ ފައިސާގެ ބޮޑުބަޔެއް މިކަމަށް ހޭދަކުރެވިގެންދެއެވެ.
ގޭބިސީއިން ބޭސްފަރުވާއަށް ކުރާ ހަރަދު ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓްގައި ހިމަނައިފި ކަމުގައިވާނަމަ ،ފަގީރުން
ކަ ނޑައަޅާއިރު މިފަދަ ގޭބިސީގެ ޖުމްލަ ޙަރަދު ބޮޑުކަމުން މިގޭބިސީ މުއްސަނދި ގޭބިސީއެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެންދެއެވެ.

އެއްފަހަރާ ކުރާ

މިއީ ކައިވެނި ހަފްލާ ،އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުން ،ހައްޖު އަދި އަގުބޮޑު ގަހަނާފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް އެއްފަހަރުމަތިން

ބޮޑެތި ހަރަދުތައް

ކުރާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެވެ .މިއީ ސާރވޭގެ މުއްދަތުގައި ވަރަށް މަދު ގޭބިސީތަކުން ކުރާނެ ޚަރަދެވެ .މިފަދަ ޚަރަދުތަކަކީ
ގޭބިސީ މެންބަރުން އެކިއަހަރުތަކުގެ މަތިން ރައްކާ ކުރެވޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދަށް ވެފައި މިފަދަ ޚަރަދު ސާރވޭގައި
ނެގޭއިރު އެކި އަހަރުތަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުވެސް ނެގިގެންމެނުވީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ޖެހޭވަރެއް ނޭނގޭނެއެވެ .މިއީ
ސާރވޭގައި ނަގަން އުނދަގޫ މައުލޫމާތެއް ކަމުން މިފަދަ ޚަރަދުތައް ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓް އެކުލަވާލާއިރު
ނުހިމަނައެވެ.

ގެދޮރު އަލަށް

ގެދޮރު އަލަށް އިމާރާތްކުރުމަށް ކުރާ ހޭދައަކީ ގޭބިސީއިން އެކި އަހަރުތަކުންގެ މަތިން ރައްކާ ކުރެވޭ ފައިސާއިން

އިމާރާތްކުރުމަށް

އެއްފަހަރާ ކުރެވޭ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެކެވެ .އެހެންކަމުން ،މިޚަރަދު ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓްގައި ހިމެނުމުގެ ބަދަލުގައި

ކުރާ ހޭދަ

ދިރިއުޅޭތަނުން ގޭބިސީއަށް ލިބޭ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ޔޫސަރ ވެލިއު ބޭނުންކުރެވެއެވެ .މިއީ ކުލި ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދީފިނަމަ
އެތަނަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކުލީގެ މިންވަރެވެ.

ފަޤީރުން ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އުސޫލުގައި ގެޮދރުގެ ކުލި ހިމެނިފައިވާ ޮގތް
ފަޤީރުކަން ކަ ނޑައެޅުމުގައި ހައުންސިން ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން އެމީހަކަށް ލިބިގެންދާ ޙިދުމަތް އަގުކޮށް އެއަށްޖެހޭ
ވަރެވެ .މިއީ ކުއްޔަށް އުޅޭ ގޭބިސީއެއްނަމަ އެތަނަކަށް ދައްކާ ކުލީގެ އަދަދެވެ .އަދި ކުއްޔަށް ދިރިނޫޅޭ ގޭބިސީއެއްނަމަ )އަމިއްލަ ގެދޮރުގައި
ދިރިއުޅުން( އެމީހުން ދިރިއުޅޭތަން ކުއްޔަށް ދީފިނަމަ އެތަނަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކުލީގެ މިންވަރެވެ .އެއީ ކުއްޔަށް ނޫޅުނުކަމުގައި ވިޔަސް
ދިރިއުޅޭތަނުން އެބަޔަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާތީއެވެ .އަދި ދިރިއުޅޭތަނުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހިދުމަތް އެއްބަޔަކަށް ކުލި
ދައްކައިގެން ލިބޭއިރު އަނެއްބަޔަކަށް އަގަކާއި ނުލައި ލިބޭ މިހިދުމަތްވެސް އަގުކުރެވެން ޖެހެއެވެ .އެހެންނޫނީ ،ފަގީރުކަން މިނެކިޔާއިރު ކުއްޔަށް
ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ބޮޑުވެ މުއްސަނދި ގޭބިސީއަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތުބޮޑުވެއެވެ .އެކިސަބަބުތަކާއިހެދި މާލޭގައި ގިނައަދަދެއްގެ
ގޭބިސީތަކުން ކުއްޔަށް ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ .މިސާރވޭގައި ނެގުނު މަޢލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީތަކުން ދައްކާ
ކުލި އަދި ކުއްޔަށް ދިރިނޫޅޭ ގޭބިސީތަކުން އެމީހުން ދިރިއުޅޭތަން ކުއްޔަށް ދީފިނަމަ ލިބޭނެކަމަށް އެގޭބިސީއަކުން ލަފާ ކުރި ކުލި
ބޭނުންކުރެވުނެވެ .އަތޮޅުތަކުގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީ މަދުވެފައި ރެންޓަލް މާރކެޓްއެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިއަދަދުތައް ގޭބިސީތަކަށް
ލަފާކުރަން ދަތިވިއެވެ .އެހެންކަމުން އަތޮޅުތަކުގެ ގޭބިސީތަކަށް ގެދޮރު ކުއްޔަށްދީފިނަމަ ލިބޭނެ އަގު ލަފާކުރެވުނީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި
މިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހެޑޯނިކް ރިގްރެޝަން މޮޑެލްއެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .މިމޮޑެލް ތައްޔާރު
ކުރެވިފައިވަނި މިސާރވޭގައި ނެގުނު ގޭބިސީ ދިރިއުޅޭތަނުގެ މައުލޫމާތުގެ ތެރޭން ގޭބިސީ އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ފެންވަރު ،ގޭބިސީގެ ބޮޑުމިން،
ގޭބިސީގެ ބޭނުމަށް ވަކި ބަދިގެއެއް ހުރުން ފަދަ ތަނުގެ ކުއްޔަށް އަސަރުފޯރުވާފަދަ ވޭރިއަބަލްތައް އަދި ކުލިދައްކައިގެން އުޅޭ ގޭބިސީތަކުން
ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކުލިބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
މިމޮޑެލް ބޭނުންކޮށްގެން އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީއިން މަހެއްގެ މައްޗަށް ދައްކާނެ ކުލި އަންދާޒާކުރެވުނެވެ .މި ރިގްރެޝަން މޮޑެލްގައި
އިންޑިޕެންޑަންޓް ވޭރިއަބަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ގޭބިސީތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކުލިބޭނުންކުރެވުނެވެ .މިމޮޑެލް ބޭނުންކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ
ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ފަގީރުކަމުގެ މިންގަ ނޑު އަދި ފަޤީރުންގެ ނިސްބަތް 2016
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ތާވަލް  :4.2ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑުގައި ކުލި ވަޒަން ކުރެވިފައިވާ ޮގތް
އަޮތޅު

އެވްރެޖްޮކށް ޖެހޭ ޖުމްލަ

އެވްރެޖްޮކށް މަހެއްގެ މައްޗަށް

އެވްރެޖްޮކށް މަހެއްގެ މައްޗަށް

ކުލި

ދައްކާ ކުލި )އެކްޗުއަލް ރެންޓް(

ލަފާކުރާ ކުލި )އެކްސްޕެކްޓަޑް ރެންޓް(

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި )ހއ(

4999

6917

4847

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި )ހދ(

4563

3184

4574

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި )ށ(

4700

6705

4608

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި )ނ(

5316

2239

5381

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި )ރ(

4826

6968

4864

މާލޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި )ބ(

5521

1400

5612

ފާދިއްޕޮޅު )ޅ(

4752

2909

4856

މާލެ އަތޮޅު )ކ(

6054

6239

5953

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި )އއ(

6792

2399

6886

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި )އދ(

6461

2550

6512

ފެލިދު އަތޮޅު )ވ(

5998

4951

6025

މުލަކަތޮޅު )މ(

5489

1678

5578

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރި )ފ(

6428

1683

6562

ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރި )ދ(

6331

2297

6447

ކޮޅުމަޑުލު )ތ(

5082

3574

5100

ހައްދުންމަތި )ލ(

5509

4120

5530

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރި )ގއ(

3607

2092

3628

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރި )ގދ(

3627

3088

3688

ފުވައްމުލައް )ޏ(

4024

1846

4059

އައްޑޫ )ސ(

3976

4115

3987

މިމޮޑެލްގެ ނަތީޖާއަށް ބިނާކޮށް ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީއަކަށް އެކްޗުއަލް ރެންޓްއަށް ޑިރައިވް ކުރެވުނު އަދަދު ބޭނުންކުރެވުނެވެ .އަދި
މިމޮޑެލް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ގެދޮރުގައި އުޅޭފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީފިނަމަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދު ބޭނުންކުރެވުނެވެ.

ޕަވަރޓީ ލައިން ) ފަޤީރުން ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު އެކި ޕަވަރޓީ ލައިން(
ފަޤީރުން ކަ ނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައި މިވަނީ ރިލެޓިވް ޕަވަރޓީ ލައިންތަކެއް ކަ ނޑައަޅާ އޭގެއެހީގައެވެ .މި ލައިންތައް ދަމާނެ ހިސާބު
ކަ ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިމިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީތައް ،ފަޤީރުކަން ވަޒަންކުރުމަށްޓަކާ ޚާއްސަކޮށް
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ މިންގަ ނޑު "ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓް" އަށް ބަލާ ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު މެދުގައިވާ އަދަދު ނުވަތަ "މީޑިއަން"
އެކްސްޕެންޑިޗަރ އަށް ބަލައިގެންނެވެ .މީޑިއަންއަކީ ސީދާ މެދުގައިދަމާ ރޮނގެއްކަމުން ދެބައިކުޅައެއްބައި މިރޮގުގެ ދަށުގައި ތިބޭއިރު އަނެއްބައި
ތިބޭނީ މިރޮނގުގެ މަތީގައެވެ.
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މިދިރާސާގައި  3ޕަވަރޓީލައިންއެއް ބޭނުންކުރެވުނެވެ .އެއީ-:
ތާވަލް  :4.3ފަގީރުކަން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ މިންގަނޑުތައް
ޕަވަޓީ ލައިން

ފަޤީރުން ކަ ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މިންގަ ނޑު

އަދަދު )ރުފިޔާއިން(

މަތީ ޕަވަރޓީ ލައިން

ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ މީޑިއަން ޚަރަދު

 148ރުފިޔާ

ނެޝަނަލް ފަވަރޓީ ލައިން

ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ މީޑިއަން ޚަރަދުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި

 74ރުފިޔާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަވަރޓީ ލައިން ރާއްޖެ ހިމެނޭ "އަޕަރ މިޑްލް އިންކަމް ޤައުމުތަކަށް ކަ ނޑާއަޅާފައިވާ

 70ރުފިޔާ

ލައިން އަށްބަލާއިރު ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ ޚަރަދު  .މިއީ
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަ ނޑުދަ ނޑިތައް "އެސް.ޑީ.ޖީ" ގެ
ޕަވަރޓީ ގޯލް ޙާސިލްވާމިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ފެންވަރުގައި ޤައުމުތައް އަޅާކިޔުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ލައިން.
ނެޝަނަލް ޕަވަރޓީ ލައިން އާއި އިންޓަރނެޝަނަލް ޕަވަރޓީލައިން ދެމިފައިވަނީ ދާދި އެއް ހިސާބެއްގައިކަން މީގެން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ޮބލަކަށްޖެހޭ ޚަރަދު އާބާދީގެމެދުގައި ބެހިފައިވާޮގތާއި ޕަވަރޓީ ލައިން
ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓްއެކުލަވާލާ އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބާލާއިރު ޚަރަދު ކުރުމުގައި ގޭބިސީތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑެތިތަފާތު ހުރިކަން
ފާހަގަކުރެވިގެންދެއެވެ .އަދި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި މިތަފާތު ވަކިން ބޮޑުކަމަށް ވެސް ދައްކައެވެ.
ގްރާފް  :4.1ކިއުމަލޭޓިވް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން

މިޗާޓުން ދައްކަނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ބޮލަކަށްޖެހޭ ޚަރަދު "އެކްސްޕެންޑިޗަރ އެގްރިގޭޓުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އާބާދިގެ މެދުގައި ޚަރަދު
ބެހިފައިވާގޮތެވެ .މީގެން ދައްކާގޮތުން އާބާދީގެ މަދުބަޔަކު ކުރާ ހޭދަ ބޮޑުވެފައި އާބާދީގެ ގިނަބަޔަކު ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު ދަށެވެ .މިގޮތުން
އާބާދީގެ  46.5އިންސައްތަ މީހުންނަކީ މަހެއްގެމައްޗަށް  4514ރުފިޔާ ނުވަތަ ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް  148ރުފިޔާ އަށްވުރެ ދަށުން ހޭދަކުރާ
މީހުންނެވެ .އަދި އާބާދީގެ  8.2އިންސައްތަ މީހުންނަކީ މަހެއްގެމައްޗަށް  2257ރުފިޔާ ނުވަތަ ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް  74ރުފިޔާ އަށްވުރެ
ދަށުން ހޭދަކުރާ މީހުންނެވެ .މިޗާޓުން ދައްކާގޮތުން މަތީ ޕަވަރޓީ ލައިން )ނޫ ކުލައިގެ ތިކި ރޮނގު( އަދި ނެޝަނަލް ޕަވަރޓީ ލައިން
)ރަތްކުލައިގެ ތިކި ރޮނގު( އާއި މަތީ ޕަވަރޓީ ލައިން އާއި ދެމެދު އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް ހިމެނެއެވެ .މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ .އޭގެ
ސަބަބަކީ މިގޭބިސީތަކުގެ ނާޒުކުކަން ބޮޑުކަމެވެ .ދިމާވާ ކަމަކާއިގުޅިގެން ގޭބިސީގެ ފުދުންތެރިކަން ދަށްވެއްޖެނަމަ ނިސްބަތުން ބޮޑު އާބާދީއެއް
ފަސޭހައިން ފަޤީރުމަކަށް ވެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުމެވެ.
ފަގީރުކަމުގެ މިންގަ ނޑު އަދި ފަޤީރުންގެ ނިސްބަތް 2016
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ޕަވަރޓީ ރޭޓް/ހެޑްކައުންޓް ރޭޝިޯއ
މިއީ އާބާދީގައި ތިބި ފަޤީރުންގެ ނިސްބަތެވެ .ފަޤީރުކަމުގެ ރޮނގު ދަމާ ހިސާބުންފެށިގެން ބަލާއިރު އޭގެދަށުން ޚަރަދު ކުރާ ހުރިހާ ގޭބިސީއާއި
އެގޭބިސީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާމީހުން ބަލަނީ ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައެވެ .އެހެންކަމުން މިރޮނގު މަތީގައި ދަމާވަރަކަށް ،ރޮނގުގެ ދަށުގައި ތިބޭ
ފަޤީރުންގެ އަދަދު ގިނަވާނެކަމާއި ތިރީގައިދެމިވަރަކަށް ރޮނގުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ފަޤީރުންގެ އަދަދު މަދުވާނެކަން ވިސްނުމުގައި ބެހެއްޓުން
މުޙިއްމެވެ.
ތާވަލް  :4.4ފަގީރުންގެ ނިސްބަތް
ޕަވަޓީ ލައިން

ނެޝަނަލް ޕަވަޓީ ލައިން ) ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ މީޑިއަން ޙަރަދުގެ

ހެޑްކައުންޓް ރޭޝިއޯ ) %އިން(
ދިވެހިރާއްޖޭ

މާލެ

އަތޮޅުތައް

8.2

1.7

12.8

ދެބައިކުޅައެއްބައ –  74ރުފިޔާ(
މަތީ ޕަވަރޓީ ލައިން ) ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ މީޑިއަން ޙަރަދު –  148ރުފިޔާ(

46.5

21.3

64.7

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަވަރޓީ ލައިން –  70ރުފިޔާ

6.6

1.5

10.4

ނެޝަނަލް ޕަވަރޓީ ލައިން:
ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ މީޑިއަން ޚަރަދުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ނުވަތަ  74ރުފިޔާ އަށްވުރެ ދަށުން ޚަރަދުކުރާ މީހުންނަކީ ފަޤީރުންގެގޮތުގައި
ބަލާނަމަ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ  8.2އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ފަޤީރުންނެވެ .މާލެއަށް ބަލާއިރު މާލޭގެ އާބާދީގެ  1.7އިންސައްތަ މީހުންނަކީ
ފަޤީރުންނެވެ .އަތޮޅުތަކަށް ބަލާއިރު އަތޮޅުތަކުގެ އާބާދީގެ  12.8އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ފަޤީރުންނެވެ.
މިސަރވޭގެ ނަތީޖާތައް ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކުގެ ފެންވަރުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
ގްރާފް  :4.2ނެޝަނަލް ޕަވަޓީ ލައިން އިން ބަލާއިރު އަޮތޅުތަކުގައި ފަޤީރުން ނިސްބަތް ޙުރިވަރު

ނެޝަނަލް ޕަވަރޓީ ލައިންއަށްބަލާ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކުގެ ޕަވަރޓީ ރޭޓްތަކަށް ބަލާއިރު ފަޤީރުންގެ ނިސްބަތް އެންމެ މަތީ
ގދ .އަތޮޅުގައެވެ .އަދި ފަޤީރުންގެ ނިސްބަތް އެންމެ ދަށީ ވ .އަތޮޅުގައެވެ.
އަޕަރ މިޑްލް އިންކަމް ޤައުމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންޓަރނެޝަންލް ޕަވަރޓީ ލައިން:
އަޕަރ މިޑްލް އިންކަމް ޤައުމުތަކުން ބަލަންޖެހޭ އިންޓަރނޭޝަންލް ޕަވަރޓީ ލައިން ނުވަތަ  70ރުފިޔާ އަށްވުރެ ދަށުން ޚަރަދުކުރާ މީހުންނަކީ
ފަޤީރުންގެގޮތުގައި ބަލާނަމަ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ  6.6އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ފަޤީރުންނެވެ .މާލޭއަށް ބަލާއިރު މާލޭގެ އާބާދީގެ  1.5އިންސައްތަ
މީހުންނަކީ ފަޤީރުންނެވެ .އަތޮޅުތަކަށް ބަލާއިރު އަތޮޅުތަކުގެ އާބާދީގެ  10.4އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ފަޤީރުންނެވެ.
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އަޕަރ މިޑްލް އިންކަމް ޤައުމުތަކުން ބަލަންޖެހޭ އިންޓަރނޭޝަންލް ޕަވަރޓީ ލައިންއަކީ ބޮލަކަށް ދުވާލަކަށް  5.5ޕަރޗޭސިންގ ޕަވަރ ޕެރިޓީ
ޑޮލަރ )ޕީޕީޕީ( އެވެ .ޕީޕީޕީ އަކީ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި މުދަލާއި ޙިދުމަތުގެ އަގުތަކުގެ ތަފާތަށް ބެލިގެން އެކުލަވާލެވޭ އެއްޗެކެވެ .މިއީ
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް އަށްވުރެ ފުރިހަމަ އަދި އޭގެބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ މިންގަ ނޑެކެވެ .ރާއްޖޭގެ ޕީޕީޕީ ކޮންވަރޝަން ފެކްޓަރއަކި  1ޔޫ.އެސް
ޑޮލަރ އަކީ  10.7ދިވެހި ރުފިޔާ އެވެ .މިއީ އެންމެފަހުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ހެދިފައިވާ  2011ގެ އިންޓަރނެޝަންލ ކޮމްފެރިސަން
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާ މިންވަރެވެ.

ރނގާއި ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނުގެ ނިސްބަތް(
ޕަވަރޓީ ގެޕް )ފަޤީރުންނާއި ފަޤީރުކަމުގެ ޮ
ހަމައެކަނި ޕަވަރޓީ ލައިން އަށް ބަލާނަމަ ފަޤީރުންތިބީ މިރޮނގުގެ ކައިރީގައި ކަން ނުވަތަ ކިހާ ދުރެއްގައިކަމެއް ނުބެލެވެ .އެހެންކަމުން
ޕަވަރޓީ ގެޕް އެކުލަވާލާ ޕަވަރޓީލައިން އާއި ފަޤީރުންނާއިދެމެދު ހުރިދުރުމިން ވަޒަންކުރެވެއެވެ .ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ މީޑިއަން ޚަރަދުގެ
ދެބައިކުޅައެއްބައި ނުވަތަ  74ރުފިޔާ އަށްވުރެ ދަށުން ޚަރަދުކުރާ މީހުންނަކީ ފަޤީރުންގެގޮތުގައި ބަލާނަމަ ޕަވަރޓީގެޕް އަކީ  1.6އިންސައްތައެވެ.
މިއީ ދަށް މިންވަރެއް ނަމަވެސް މަތީ ޕަވަރޓީލައިނަށް ބަލާއިރު ޕަވަރޓީ ގެޕް ބޮޑުވެއެވެ.
ތާވަލް  :4.5ޕަވަޓީ ގެޕް
ޕަވަޓީ ލައިން
ނެޝަނަލް ޕަވަޓީ ލައިން )ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ މީޑިއަން ޙަރަދުގެ
ދެބައިކުޅައެއްބައި –  74ރުފިޔާ(
މަތީ ޕަވަރޓީ ލައިން )ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ މީޑިއަން ޙަރަދު – 148
ރުފިޔާ(
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަވަރޓީ ލައިން –  70ރުފިޔާ

ޕަވަޓީ ރޭޓް ) %އިން(

ޕަވަޓީ ގެޕް ) %އިން(

8.2

1.6

46.5

13.9

6.6

1.3

ޕަވަރޓީގެޕް އެހެންގޮތަކަށް ވެސް މާނަކުރެވެއެވެ .އެއީ ފަޤީރުން ،ފަޤީރުކަމުން މިންޖުވާނީ ކިހާ ފައިސާއެއް ފަޤީރުންނަށް ސީދާ އަމާޒުކުރެވިގެން،
ހޭދަކޮށްގެންކަމެވެ .މިދިރާސާއިން ދައްކާ  1.6އިންސައްތައިގެ ޕަވަރޓީ ގެޕް އިންޑެކްސް އަކުން ދޭހަ ކޮށްދެނީ ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް  74ރުފިޔާ
ނުޖެހޭ ކޮންމެ ފަޤީރަކަށް މަހަކު  37ރުފިޔާ އިތުރަށް ދީ  ،ނެޝަނަލް ޕަވަރޓީލައިން ގެ ދަށުގައިތިބި ފަޤީރުންނަށް ސީދާ އަމާޒުކުރެވިގެން،
ޖުމްލަ  1.14މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން ،މިއާބާދީ ފަޤީރުކަމުން މިންޖުކުރެވިދާނެކަމަށެވެ.

އިންއީކުއާލިޓީ )ފަޤީރުންނާއި މުއްސަނދިންގެ ފަރަޤު(
މިދިރާސާގައި އިންއީކުއަލިޓީ ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ލޮރެންޒް ކަރވްއާއި ޖިނީ ކޮއިފިޝަންޓްއެވެ .މިމިންގަ ނޑުތައް
އެކުލަވާލުމުގައިވެސް ބޭނުން ކުރެވިފައި ވަނީ ވެސް ހަމަ ފަޤީރުކަމުގެ މިންގަ ނޑުތައް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންކުރެވުނު "ކޮންސަމްޕްޝަން
އެގްރިގޭޓް" އެވެ.
ޖިނީ ޯކއިފިޝަންޓް )އާބަދީގެ މެދުގައި ޚަރަދު ބެހިފައިވާޮގތުގެ ފަރަގު ހާމަޮކށްދޭ މިންގަނޑު(
ޖިނީ ކޯއިފިޝަންޓް އިން ދެނެގަނެވެނީ އެންމެންގެ މައްޗަށް ހަމަހަމައަށް 'ޕަރފެކްޓް އިކުއިޓީ" އާމްދަނީ ބެހިފައިވާނަމަ ހުންނާނެ ގޮތާއި،
ހަޤީގަތުގައި ފަރުދުންގެ މެދުގައި އާމްދަނީ/ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތާއި އަޅާކިޔާ އިރުގެ ތަފާތެވެ .މިއީ  0އާއި  1އާއި ދެމެދުގައި ހުންނަންޖެހޭ
މިންގަ ނޑެކެވެ .މިގޮތުން އެންމެންނަށް ބަރާބަރު އެއްވަރަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭ◌ަނަމަ ޖިނީ ކޯއިފިޝަންޓްގެ އަދަދަކަށްވާނީ  0އެވެ .އަދި މީގެ
ދިމާއިދިކޮޅު "'ޕަރފެކްޓް އިން އިކުއިޓީ" ނުވަތަ ހުރިހާ އާމްދަނީ އެއް އެން◌ެމެ މީހަކަށްލިބޭނަމަ ޖިނީ ކޯއިފިޝަންޓްގެ އަދަދަކަށްވާނީ  1އެވެ.
އެހެންކަމުން މިމިންގަ ނޑު  0އާއި ކައިރިވީ ވަރަކަށް އެއިން ހާމަވަނީ އިންއީކުއަލިޓީ ކުޑަވާކަމެ◌ެވެ .އަދި  1އާއި ކައިރިވާވަރަކަށް ހާމަވަނީ
އިންއީކުލިޓީ ބޮޑުވާކަމެވެ.
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ގްރާފް  :4.3ޖިނީ ޮކއެފިޝަން

މިދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުން ،މުޅިރާއްޖެއަށްބަލާއިރު ޖިނީ ކޯއިފިޝަންޓް އަކީ  0.313އެވެ .މާލޭގައި ނަމަ އެއީ  0.284އެވެ .އަތޮޅުތަކުގައި
ނަމަ  0.276އެވެ .މިއިން ހާމަކޮށްދެނީ އަތޮޅުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މާލެގައި އިންއީކުއަލިޓީ މަތިކަން ނުވަތަ ބޮލަކަށް ޖެހޭޚަރަދު ބެހިފައިވާ
ގޮތުގައި ހުރި ފަރަގު ބޮޑުކަމެވެ.
ޮލރެންޒް ކަރވް )ޖުމްލަ ޚަރަދުން ޮބލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ބެހިފައިވާ ޮގތުތާއި ފަރަގު ދައްކާ ޗާޓް(
ލޮރެންޒް ކަރވް އަކީ ،އެންމެދަށުން ޚަރަދުކުރާ މީހާއަ◌ްށް ޖުމްލަ އާމްދަނީން ލިބޭ ނިސްބަތުން ފެށިގެން އެންމެމަތިން އާމްދަނީލިބޭމީހާއަށް
ޖުމްލަ އާމްދަނީން ލިބޭ ނިސްބަތް ހޯދާ ތަރުތީބުން އެތުރުމަށްފަހު ކުރަހާލެވޭ ޗާޓެކެވެ.
އެންމެންނަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީ އެއް މިންވަރަކަށް ލިބޭނަމަ 'ޕަރފެކްޓް އިކުއިޓީ" މިކަރވް އިންނާނީ މެދުގައި އެވާ  45ޑިގްރީ ސީދާ ރޮނގާއި
އެއްގޮތަށެވެ .މި ޙާލަތުގައި އާބާދީގެ  50އިންސައްތަ މީހުންނަށް ލިބޭނީ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެވެސް  50އިންސައްތައެވެ.
ފަރުދުންގެ މެދުގައި އާމްދަނީ/ޚަރަދު ބެހިފައިވާލެއް ހަމަހަމަ ވާވަރަކަށް ލޮރެންޒް ކަރވް އާއި  45ޑިގްރީގެ ރޮނގާއި ކައިރިވާނެއެވެ .އަދި
ފަރަގު ބޮޑުވާވަރަކަށް މިކަރވް އާއި  45ޑިގްރީގެ ރޮނގާއި ދުރުވާނެއެވެ.
ގްރާފް ޮ :4.4ލރެންޒް ކަރވް

ލޮރެންޒްކަރވްއިން ދައްކާގޮތުން އަތޮޅުތަކަށްވުރެ މާލޭގައި ބޮލަކަށްޖެހޭ ޚަރަދުބެހިފައިވާގޮތުގެ ފަރަގު ބޮޑެވެ .ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މާލޭގައި
އެންމެމަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ  40އިންސައްތަ މީހުންގެ މެދުގައި މިފަރަގު ނުވަތަ އިންއީކުއަލިޓީ ބޮޑެވެ.
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ފަގީރުކަމުގެ ނަތީޖާ  10/2009އަދި  2016އަޅާކިޔުން:
 2016ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފަގީރުކަމުގެ ނަތީޖާ އަކީ  2010ގެ ސަރވޭގައި ހުރި އުނިކަނަކަން އިސްލާޙުކޮށް ޕަވަރޓީ
އެކުލަވާލުމުގައި ގެނގުޅުނު މެތަޑޮލަޖީއަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި އިތުރު އިމްޕްރޫވްމަންޓާއި އެކު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ނަތީޖާއެކެވެ.
މިމަސައްކަތްކުރެވުނީ ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ޕަވަރޓީ އެކްސްޕަރޓުންގެ ލަފައާއި އިރުޝާދު އަދި ބައިވެރިވުމާއިއެކުގައެވެ 2016 .ގެ ފަގީރުކަމުގެ
ނަތީޖާއަކީ  2009ގައި ޝާއިއުކުރެވިފައިވާ ފަގީރުކަމުގެ ނަތީޖާއާއި އަޅާކިޔޭނެ ނަތީޖާއެއް ނޫނެވެ .މީގެ މައިގަ ނޑު ސަބަބުތަކަކީ:
މިގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލީ ރިކޮމެންޑް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކުލި ،އެހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް،ގިނަ ދުވަހު ދެމިހުންނަ ހަރުމުދާ،
ކާބޯތަކެތީގެ މައުލޫމާތު މިފަހަރުގެ ސާރވޭގައި ނެގިފައިވެއެވެ .އަދި މިހަތަރު ކޮމްޕޯނަންޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓްވަނީ
ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް  2009ވަނަ އަހަރުގެ ހަޔަސްގައި ގިނަދުވަހު ދެމިހުންނަ ހަރުމުދަލުގެ ޔޫސާރ ވެލިއު އަދި ކުލީގެ
މައުލޫމާތު ނެގިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ މިމައުލޫމާތު ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
 2010ގައި ކާބޯތަކެތީގެ ބައި ހިމެނުމުގައި މީހުން ގަންނަ ޚަރަދު ތަކަށް ބެލުނެވެ .ނަމަވެސް  2016ގައި ހިމެނުނީ ގޭބިސީތަކުން
ކެއުމަށް ބޭނުންކުރި ވަރެވެ .މިކަމަށްޓަކާ ޚާއްސަ ކޮންސަމްޕްޝަން މޮޑިއުލްއެއް ޑިޒައިންކޮށް ސަރވޭގައި ހިމެނިގެންނެވެ.
މީގެ އިތުރުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ މެދުގައި ތަކެތީގެ އަގުތަކުގައި ހުރި ފަރަގުވެސް ވަޒަންކުރެވޭނެގޮތަކަށް މިފަހަރު ޕަވަޓީ ލައިން
ކަ ނޑައެޅުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ލަފައާއި އެކު ނިންމުނެވެ .މިގޮތުން މިފަހަރުގެ ފަޤީރުކަމުގެ މިންގަ ނޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ކުރީ
އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް ސާރވޭއިން ލިބުނެ ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގެ މެދުގައި ހުރި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ތަފާތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި
އަތޮޅުތަކުގެ މެދުގައި ހުރި އަގުތަކުގެ ތަފާތުތަކަށްވެސް އެޖަސްޓުކުރެވި އަދި ސަރވޭ އެކިއަތޮޅުގައި އެކި މަސްމަހު ކުރެވިފައިވާތީ ހުންނަ
އިންފްލޭޝަންގެ ތަފާތަށްވެސް އެޖަސްޓު ކުރެވިގެންނެވެ.
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހަޔަސްގެ ނަތީޖާއިން ފަގީރުކަމުގެ ލައިން ދެމިފައިވަނީ އަތޮޅުތަކުގެ މީޑިއަންގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކު ބޮލަކަށް
ޖެހޭ  44ރުފިޔާއަށެވެ .މިއީ ސާރވޭގައި މަތީ ޕަވަޓީ ލައިންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ވަރެވެ .އަދި ނެޝަނަލް ޕަވަޓީ ލައިންއެއްގެ
ގޮތުގައި މީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނުވަތަ  22ރުފިޔާ ބޭނުންކުރެވުނެވެ .މީގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަގީރުންގެ އަސްލުއަދަދު
ދެނެގަންނަން ދަތިވެއެވެ .އެހެން ކަމުން މިފަހަރުގެ ސާރވޭގައި ފަގީރުކަމުގެ މިންގަ ނޑެއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ރިލެޓިވް ޕަވަޓީ ލައިންގެ
ގޮތުގައި ކަ ނޑައެޅިގެންދިޔައީ މުޅިރާއްޖޭގެ މީޑިއަން ޚަރަދުގެ ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ނުވަތަ  148ރުފިޔާއެވެ .މިއީ
ސާރވޭގައި މަތީ ޕަވަޓީ ލައިންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ވަރެވެ .އަދި ނެޝަނަލް ޕަވަޓީ ލައިންގެ ގޮތުގައި މީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި
ނުވަތަ  74ރުފިޔާ ބޭނުންކުރެވުނެވެ.
އެހެންކަމުން 2010 ،އަކާއި  2016އާއި ދެމެދުގެ އަހަރުތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާބަދަލުގެ ސަބަބުން
މީހުންގެ ޚަރަދަށް އައި ބަދަލު އިންފްލޭޝަން އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެޖަސްޓްކުރިއަސް ދެސާރވޭގެ ނަތީޖާ
އަޅާނުކިޔޭނެއެވެ .މިއީ މަތީގައިވާ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މެތޮޑޮލޮޖީގެ އިސްލާހުތަކާއި ހެދިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އެހެންކަމުން މިފަހަރުގެ ނަތީޖާއަކީ  10/2009ގެ ނަތީޖާއާއި އަޅާކިޔޭނެ ނަތީޖާއެއް ނޫނެވެ.
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ފަގީރުކަމުގެ ނަތީޖާ  2016ބޭނުންކުރެވިގެންދާނެ ޮގތް:
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލެވޭ މިނަތީޖާއަކީ ކޮންމެ ފަސް އަހަރުން އެއްއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި
ގޮތުގެ ސާރވޭއިން ނެގޭ މައުލޫމާތެކެވެ .މިއީ މިނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޕޮލިސީ އަދި ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ
ޕްރޮގްރާމްތައް ރިވިއުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ފުރުސަތެކެވެ.
މިއައު ޕަވަޓީ ލައިންގެ ސަބަބުން ބަޖެޓަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމަކީ މިނަތީޖާ ސާއިއުކުރެވުމުން ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ކުރެވިގެންދާނެ މުހިއްމު
މަސައްކަތެކެވެ .މީގެ އިތުރުން މިހާރު ދެވެމުންދާ އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހީ ނުވަތަ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ބިނާކުރެވިފައިވަނީ 2009
ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފަގީރުކަމުގެ މިންގަ ނޑަށް ބަ◌ަލައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕަވަޓީ ޓާގެޓިންގ މޮޑެލް އެއްގެ )ޕީ.އެމް.ޓީ( މައްޗަށް
ބިނާކޮށެވެ .އަދި  6އަހަރު ފާއިތުވެގެންގޮސްފައިވާ އިރު އިންފްލޭޝަން އަދި އާމްދަނީއަށް އައިސްވާ ބަދަލާއި އެއްގޮތަށް މިމިންގަ ނޑު
ދިރާސާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މިފަހަރުގެ ފަގީރުކަމުގެ ނަތީޖާއިން މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ .މިއައު މިންގަ ނޑާއި އެއްގޮތަށް ޕަވަޓީ ޓާގެޓިން
ރިވައިޒް ކުރެވި ދައުލަތުން މާލީގޮތުން އެހީތެރިވާނެ ފަރާތްތަކަށް އެލިޖިބިލިޓީ ކަ ނޑައަޅާނެ މިންގަ ނޑެއް އެކުލަވާލެވިގެން ދާނެއެވެ .މިގޮތުން
ކަ ނޑައެޅޭ އެލިޖިބިލިޓީ ކްރައިޓީރިޔާ އަކީ ޕަވަޓީ ޓާގެޓިން މަސައްކަތަށް ފަހު ކަ ނޑައެޅޭނެ ކްރައިޓީރިޔާއެކެވެ .އަދި އެލިޖިބިލިޓީ ކްރައިޓީރިޔާ
ކޮންމެހެން ޕަވަޓީ ލައިންއާއި އެއްވަރުވާކަށެއް ނުޖެހެއެވެ .މިމަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ވަރލްޑް ބޭންކްގެ ތަޖްރިބާކާރުންގެ އެހީއާއެކު އެންސްޕާ
އިން ފަށާފައެވެ.

ރޗް އިންޕްރޫވް ކުރުން:
މުސްތަގުބަލުގައި ފަގީރުން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެޕް ޯ
ފަގީރުކަމުގެ މިންގަ ނޑު އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މެތޮޑޮލޮޖީއަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން އަންނަ އެންމެ ފަހުގެ އިންޕްރޫވްމަންޓްތަކާއި
އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭ މިންގަ ނޑުތަކެކެވެ.
ރާއްޖޭގައި ފަގީރުކަން ދެނެގަތުމަށް މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރެވެމުން މިދަނީ ރިލެޓިވް ޕަވަޓީލައިން އެޕްރޯޗެވެ .މިއީ ގޭބިސީތަކުގެ ޚަރަދުކުރުން
ހުރިގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި އެކުލަވާލެވޭ ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓް ބޭނުންކޮށްގެން ޚަރަދުތައް ތަރުތީބުން އެތުރުމަށްފަހު ކަ ނޑައެޅޭ ވަކި
ހިސާބަކުން ދަމާލެވޭ ރޮނގެކެވެ .އެހެންކަމުން އެވަގުތު އެގައުމެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބިނާވެގެންދެއެވެ .މިގޮތުން
އެގައުމެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިވެގެންދާ ވަރަށް ޕަވަޓީ ލައިންއަށް ޖެހޭ އަދަދު މަތިވެގެންދާނެއެވެ.
މިގޮތުން އެއްސަރވޭ އާއި އަނެއް ސަރވޭއާއި ދެމެދު މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް އަންނަ ބަދަލާއިގުޅިގެން ޚަރަދުތަކަށް އަންނަ
ބަދަލާއިއެކު މީޑިއަން ޚަރަދު ބަދަލުވެއެވެ .އަދި މީގެސަބަބުން އަޅާކިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަ ނޑު ތަފާތުވާން މެދުވެރިވެއެވެ .މިފަދަ
ރިލެޓިވް އުސޫލެއްބޭނުންކޮށްގެން ފަޤީރުކަން ވަޒަންކުރާއިރު ހުރިހާ އެންމެންގެ އާމްދަނީ އެއްވަރަކަށް މަތިވެގެންދާ ހާލަތެއްގައި ،ފަޤީރުންގެ
ތަނަވަސްކަންހުރި މިންވަރު ކުރިއަށްވުރެ މަތިވެގެންދިޔަ ނަމަވެސް ،އެޤައުމުގެ ފަޤީރުންގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ .މިއީ ރިލެޓިވް
އެޕްރޯޗްގެ ހުރި އުނިކަމެއްގެގޮތުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ރިލެޓިވް ޕަވަރޓީލައިންއަކަށްވުރެ އެބްސޮލިއުޓް ޕަވަރޓީލައިނެއް ފުރިހަމަކަން ބޮޑުކަމަށް ކަމާއިބެހޭ ހޯދުންތަކުން ހާމަވެއެވެ .އެބްޒޮލިއުޓު
ޕަވަޓީއަކީ ކަ ނޑައެޅޭ ވަކި މިންގަ ނޑުތަކެއްގެ މައްޗަށް ފިކްސް ކުރެވިގެން އެކުލަވާލެވޭ މިންގަ ނޑެކެވެ .އެބްސޮލިއުޓް ޕަވަރޓީ ލައިން އެއް
ކަ ނޑައަޅާއިރު މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ ނުވަތަ ކެލަރީގެ މިންވަރު ބަލާ އެވަރަށް ހަކަތަ ލިބޭ ކާނާ ކެއުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދަކީ ފުޑް
ޕަވަރޓީ ކަމަށް ބަލާ މިވަރު ފިކްސްކުރެވެއެވެ .އަދި އޭގެ މައްޗަށް ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އަސާސީ ކަންކަމަށް ނޮން
ފުޑް އެލަވަންސް އެއް ލުމަށް ފަހު ޕަވަރޓީ ލައިން ކަ ނޑައެޅެއެވެ.
އެހެންކަމުން މުސްތަގުބަލުގައި ފަގީރުކަން ދެނެގަތުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އެބްޒޮލިއުޓް ޕަވަޓީ ލައިން މެދުވެރިކޮށް ޕަވަޓީ
މެޝަރ ކުރުމަށްވަނީ ރޭވިފައެވެ .މިމަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ވަރލްޑް ބޭންކްއާއި ގުޅިގެން އެން.ބީއެސް އިން ފަށާފައެވެ.
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