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 އ އި ނިންމުން  ލ ސ  ހު 

ނޭޝަނަލް ރލްޑް ބޭންކް ގެ އިންޓަވޯކ ރ އި އަކީ ދިވެހި ސަރު  )މެމްޕް( ޕްރޮޖެކްޓްމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ންމޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަ .1
ވުމެއްގެ ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފައިވ  ލޯނު އެއްބަސް 2008 ބަރުންސެޕްޓެ 4 އ އި ދެމެދު )އައި.ޑީ.އޭ( ވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން ޑި

އިވަނީ މައިގަނޑު ތިން ކޮމްޕޯނަންޓެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެ ތިން ކޮމްޕޯނަންޓަކީ ފަލ އެކުލަވ   މަޝްރޫޢު މި  ދަށުން ހިންގ  މަޝްރޫއެކެވެ.
ލެވޭ ރަށްތަކެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރ ނެ . އަތޮޅ އި ބ. އަތޮޅ އި ޅ. އަތޮޅުން ހޮވ މެދު އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ނ. އަތޮޅ އި ރ

މަށް ބޭނުންވ  ޓުމ އި މޮނިޓަރކުރުތިމ ވެށި މެނޭޖްކުރުމ އި ބެލެހެއް ،މ ތިމ ވެށީގެ ރޮނގުން މީހުން ބިނ ކުރު ،ނިޒ މެއް ގ އިމު ކުރުމ 
ހިންގުމ އި ބެލެހެއްޓުމ އި  މަޝްރޫޢު ގެ ގޮތުގައި ންޓެއްމީގެ އިތުރުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހަތަރުވަނަ ކޮމްޕޯނަ ފަންނީ އެހީ ދިނުމެވެ.

ދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ގެން އި މޮނިޓަރކުރަމުން ޓަގުޅޭ އެންމެހ  ކަންތައްތައް ބަލަހައް މަޝްރޫއ މޮނިޓަރކުރުން ހިމަނ ފައިވެއެވެ. 
 . އިންނެވެ )ޕީ.އެމް.ޔޫ( ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް މަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެންއެންވަޔަރަ

 އެހީގެގޮތުގައި  ނުމެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ލޯމަންޓަލް ންމޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަގައި،  2008 ބަރުންސެޕްޓެލްޑް ބޭންކްއިން ރވޯ .2
ފައިނޭންސް އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން  ،)ތޭރަ މިލިއަން އަށް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ހ ސް( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 13,885,000

ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ޖޫން ގެ ދަށުން ކުރުމަށް ނިންމ ފައިވ  ބައެއް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ފައިސ  މަޝްރޫޢުމި ދީފައިވެއެވެ. އަދި
ސަތޭކަ )ތިން މިލިއަން ތިން 3,346,619 ދަށުންގެ )އެޑިޝަނަލް ފައިނޭންސް(  ގްރީމަންޓްއެ  ވެވުނު ފައިނޭންސިން ގައި 2015

  ރު ކޮށްދީފައިވެއެވެ.ށް އިތުމަޝްރޫއަމި ޔޫއެސް ޑޮލަރުސ ޅީސް ހަހ ސް ހަސަތޭކަ ނަވ ރަ( 

ނޑައަޅ ފައިވަނީ ޖޫން  މަޝްރޫޢުގޮތުން  ވ  އެއްބަސްވުމުގައިރލްޑް ބޭންކ އެކު ވެފައިވ  ވޯ .3 ގެ ނިޔަލަށެވެ.  2014ނިންމަން ކަ
 އެކި އެކި ބަދަލުތަކ އި ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްކޯޕަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އައިސްފައިވ   ސަރުކ ރުގެ ސިޔ ސަތުތަކަށް، ނަމަވެސް

ނޑައެޅި  ގެނެސްފައިވ ތީ، ނިންމަން  މަޝްރޫޢުދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން  ނުވުމުގެ ސަބަބުން ނިމިފައި މަޝްރޫޢުމުއްދަތުގައި ކަ
ނޑައަޅ ފައިވ  ތ ރީ ށް ވެސް ޚަކުރުމަށްފަހު މިތ ރީނިންމުން ފަސް މަޝްރޫޢުއަށް  2015ޖޫން   ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުންޚުކަ

ނޑައަޅ ފައެވެ. 2015ޑިސެމްބަރު  ނުވ ތީ އިތުރު ފައިނޭންސ އެކު ނިންމިފައި މަޝްރޫޢު  ގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮޖްކްޓް ނިމުމަށް ވަނީ ކަ
ގެ ނިޔަލަށް  2016ގައި  މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިނުވ ތީ  ޖޫން  2015އެހެން ނަމަވެސް ޑިސެމްބަރު 
އަޅ ފައިވ  ރީޖަނަލް ގެ ނިޔަލަށްވެސް ކޮމްޕޯނަންޓް އެކަކުން ކުރުމަށް ކަނޑަ 2016ވެސް ޖޫން އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަ 

     ނުވެއެވެ.     ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށ ފައެއްފެސިލިޓީ  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި ޕްރޮގްރ މް ކުރިއަށް ، މަގުޞަދު ހ ސިލުވެފައިވ  މިންވަރ އި ގެ 'ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރ މް' .4
ތިމ ވެށީގެ ދ އިރ އިން މީހުން ބިނ ކޮށްފައިވަނީ ދ އިރ އަށް އެންމެ ފައިދ ކުރަނިވި އަދި  ،އ އިރ ވ ފައިވޭތޯ  ށްގެންދެވޭނެ ގޮތަ 
ނޑުދަނޑިތަ ވި އެންމެ ފައިދ ކުރަނި ފައިވަނީ ޓ  ބަލަހައްގެ ފައިސ  މަޝްރޫޢު  ކ އިކަންތައްތަ މަޝްރޫޢު ،އ އިގޮތަށްތޯ  ހ ސިލުވ   އްލަ

ނޑިތައް ހ ސިލު މަޝްރޫޢުގެ  ގޮތަށް ނޑުދަ  ފައިވ ނެއެވެ.ބަލ މި އޮޑިޓްގައި  ވ ގޮތަށްތޯލަ
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ނޑު ގޮތެއްގައި ބަ .5 ސްފައިވ  ންގޮން ކުރިޔަށް ގެމަޝްރޫއިނިޔަލަށް  ގެ  2015 އިން  2013ފައިވ ނީ ލ މި އޮޑިޓްގައި މައިގަ
ގެ މަޝްރޫޢު ޔަލަށް ނިރީލް މަހުގެ އޭޕްވަނަ އަހަރުގެ  2016ޒ ތުން  ބައިތަކުގެގެ ބައެއް މަޝްރޫޢު ،ނަމަވެސް  ކަންތައްތަކަށެވެ.

ގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު އި އެވަނީ ތައް' ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފަ' އަދި 'ރަށްއަދި މި އޮޑިޓްގައި 'ރަށް  އިވ ނެއެވެ.ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ބަލ ފަ
 ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވ  ރަށްތަކަށެވެ. 

 ގޮތ އި ނި މެނޭޖްކުރަމުން ގެންދ  ރަށްރަށުގައި ކު އިތުރުން ލިބިފައިވ  މައުލޫމ ތުތަކުގެ އި ންތަކ ލިޔެކިއުބަލަހައްޓ ފައިވ   .އެމް.ޔޫއިންޕީ .6
އޮޑިޓަށް ބޭނުންވ  ސައްހަ  ،މީގެ އިތުރުން ހޯދ ފައިވ ނެއެވެ.ކުން ކައުންސިލްތަ ކ އި އަދި އިތުރު މައުލޫމ ތު ންތަ ލިޔެކިއު އެކަމ  ގުޅޭ

 ބެލުމަށް ދ ގޮތް ތް ކުރިޔަށް ޖްކުރުމުގެ މަސައްކަ މެނޭ ކުނި  ސ ވޭކޮށްގުޅޭ ގޮތުން މަޝްރޫއ  އަދި އެކަށީގެންވ  މިންވަރަށް ހެކި ހޯދުމަށް 
 ބައެއް ރަށްރަށަށް ގޮސްފައިވ ނެއެވެ.  އޮޑިޓް ޓީމުން

 ހުލ ސ  ފ ހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ 

މި ޕްރޮގްރ މް ކުރިއަށް  ގޮތެއްގައި  އްޓެނިވި  ހ ސިލުވެފައިވޭތޯ އ އި ދެމެހެ މަގުޞަދު  ' ގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރ މް  ޑް 'ސޮލި 
 ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް ރ ވ ފައިވޭތޯ ބެލުން. 

އެއްގޮތަށް  އިވ  އުސޫލ ކަނޑައަޅ ފައަދި އެއްގޮތަށް ބައެއް ކަންތައްތައް ހިންގ ފައިނުވުމ އި  ލްއ ގެ އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަމަޝްރޫޢު  .7
  ން. އް ގެނެސްފައިނުވުތަބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ  ލްއަށްއޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަ ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން

 ،މިގޮތުން ނުކުރެވުން.އްގައި ދީފައިވ  ބައެއް އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ ބޭނުން އެދެވޭ ގޮތެއައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކަށް  .8
ރުތަކުން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކޮމްޕެކްޓަދީފައިވ   ފަސޭހަކުރުމަށް ރަށްތަކަށް ންތަކެތި ޖަމ ކޮށްފައި ބެހެއްޓު ކުނީގެ ތެރެއިން ދަޅު ފަދަ 
ސް ކަރަންޓު ގުޅ ފައި ފޭ ބައެއް ރަށްތަކުގެ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކަށް ތްރީ  ކަމ އިދަޅުފަދަ ތަކެތި ނުފިއްތޭ 

  ވުން.ރަން ފެށިފައިނު ކުގެ ބޭނުން ތީ ކޮމްޕެކްޓަރުނުވ 

ގެ މަޝްރޫޢު މިޓީ އަދި ގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮ މަޝްރޫޢު ރލްޑް ބޭންކ އި ދެމެދު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ވޯދިވެހި ސަރުކ ރ އި  .9
  ން. ފައިވު ލ ހުއްޓ    ކުރީކޮޅުގައިގެ ވަރަށް މަޝްރޫޢު މި ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބ އްވ ކަމ އި ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 

ރލްޑް ވޯ ނެ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވ ލަންޖެހޭ އައިލެންޑް އަމ ޒުކުރ  ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް މަޝްރޫޢު .10
ބައެއް އަމ ޒުކޮށްފައިވ   މަޝްރޫޢުވީ ނަމަވެސް އެގްރީމަންޓްގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ންފައިނޭންސިގެ މަޝްރޫޢު ކޮށްފައިވ  ބޭންކ އެކު ސޮއި

ރަށްތަކުގައި ކޮމިޓީގެ  ރަށްތަކުގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް ގ އިމްކޮށްފައިނުވުމ އި ކޮމިޓީ ގ އިމްކޮށްފައިވ  
އިމުކޮށްފައި ނުވުމުގެ އެއް ގ  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ އައިލެންޑް  ހިންގ ފައި ނުވުން. ށީގެންވ ގޮތެއްގައިމަސައްކަތްތައް އެކަ 

ނޑައަޅ ފައިވ  ބައެއް ކަންތައްތައް ހ ސިލުކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތި   ވެފައިވުން.ސަބަބުން ކޮމިޓީއިން ކުރުމަށް ކަ

އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައިވ  މ އި  ގޮސްފައިވ ކަޑަށް ލަސްވެގެންއައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮ .11
)ބ ވީސް(  22 ދިސެންޓަރުތައް ނިންމަންޖެހޭ ތ ރީޚެއް އެނގެން ނެތުން. އަވޯކްޕްލޭނެއް އޮޑިޓަރުންނ  ހިއްސ ކޮށްފައިނުވ ތީ 

ލި މުއްދަތު އޮޑިޓަރުން ބެ ،އިރުނިންމަންޖެހޭ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް އިމ ރ ތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްރަށެއްގައި 
 )އެގ ރަ( 11 ކަމ އިއް(  ރަށެއްގެ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތެ)ހަ 7ގެ ނިޔަލަށް ނިމިފައިވަނީ  (2016އޭޕްރިލް )

ންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ރަށަކުން އައިލެ 4ނުވުމ އި މަސައްކަތް ނިމިފައި  ތަކުގެ ރަށެއްގެ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު
  ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތ އި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމ ތު ލިބިފައިނުވުން. 
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ނަތީޖ  އިވ  މަށް ކަނޑައަޅ ފަކުރުނިމުމުގެ ކުރިން ހ ސިލު މަޝްރޫޢުނިންމަން ޖެހޭއިރު  މަޝްރޫޢުގެ ނިޔަލަށް  2016ޖޫން  .12
ސިލުކުރެވިފައި ހ ގެ ނިޔަލަށް ވެސް  (2016އޭޕްރިލް އޮޑިޓަރުން ބެލި މުއްދަތު )ބޮޑުބައެއް  ގެ( އިންޑިކޭޓަރސްޕަރފޯމަންސް )

 ނަތީޖ   "  މިހަދަން ފެށުން ކ ދު ރަށުގައި  50އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން % މަޝްރޫޢު  " މިގޮތުން  ނުވުން.
 ލުމަށް ފީ ގޭބީސީއިން ކުނި އުކ  50އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ގޭބީސީތަކުގެ ތެރެއިން % މަޝްރޫޢު" ކަމ އި %36 ހ ސިލުވެފައިވަނީ

 ރީޖަނަލް މީގެ އިތުރުން ކަމަށްވުން.އިރަށުގަ %14ކުރުމަށް ކުނި އުކ ލުމަށް ފީ ނަގަން ފަށ ފައިވަނީ ހ ސިލު  ނަތީޖ  ނަގަންފެށުން" މި 
 50ކުގެ ތެރެއިން %ގެ ދަށުން އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ރަށްތަ މަޝްރޫޢު"ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިނުވ ތީ 

ހ ސިލްވެފައިވ   ތީޖ ނައިތުރަށް ކުނި ނުއުފެއްދުން" މި ރަށުގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ވުރެ 
  މިންވަރު ބެލިފައި ނުވުން.  

ންކަން )ޕަރފޯމަންސް މަޝްރޫޢު ނިމުމުގެ ކުރިން ޙ ސިލު ކުރުމަށް މަޝްރޫޢުގެ ފައިނޭންސިން އެގްރިމެންޓްގައި އެއްބަސްވެފައިވ  ކަ  .13
ގައި މަޝްރޫޢުގެ ރކް" މިންވަރު ބަލ  ރިޕޯޓުކުރުމަށް އެކުލަވ ލ ފައިވ  "ރިސަލްޓްސް ފްރޭމްވަ އިންޑިކޭޓަރސް( ހ ސިލްކުރެވިފައިވ  

ގެ ގޮތުގައި  (ލެންޑްޕްރޮޖެކްޓް ޓ ގެޓް އައި ) އްއަމ ޒުކުރ  ރަށްތަ  މަޝްރޫޢުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގްރީމަންޓު އެ  ންފައިނޭންސި
   ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން އޮޑިޓަރުންނ  ހިއްސ ކޮށްފައިވ  ރަށްތައް ނޫން އެހެން ރަށްތައް ހިމަނ ފައިވުން. 

ޝެޑިއުލްގައިވ   ގެރޫޢުމަޝް ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެފައިވ ކަމ އި  .14
ރީޖަނަލް ވޭސްޓް  ހޭއިރުގެ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ  2013ގޮތުން 

  ވުން.ށް ވެސް ނިމިފައިނުލަނިޔަގެ  2016އޭޕްރިލް މުހިއްމު ބައެއް މަސައްކަތްތައް ފެސިލިޓީގެ މެނޭޖްމަންޓް 

ލިއްޔަތު މުގެ މަސްއޫހިންގުރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ( އަށް ހަމަވެފައިވ އިރު، 2016ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުއްދަތު  )ޖޫން  .15
ހަވ ލުކޮށްފައި  ތަން ވެސް ގެ ނިޔަލަށް 2016 ޖޫން )ވެމްކޯ( މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ ޓް ވޭސްހަވ ލުކުރުމަށް މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ  

 ނުވުން. 

ހުރި އިންޖީނު  ފެސިލިޓީގައިއޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރަކ އި، މެނޭޖްކޮށް ބަލަހައްޓ ނެ  ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ .16
 ވުން.ނުނެ މުވައްޒަފުން ވައްދ  ތަމްރީނުކޮށްފައި ކުރ  އޮޕަރޭޓް އިންސިނެރޭޓަރު ރިވަރސް އޮސްމޯސިސް ޕްލ ންޓް އަދި

ގެ ތަކުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމު ދ ތީ އ އި ރިސޯޓްނު މުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އަދި އެހ  ފުޅ  ދ އިރ އެއްގައި ކުރަކުގެ ރަށްތަ .17
  ވުން. ކުރެ އް ހުރިކަން ފ ހަގަ ލިބުމުގައި ހުރަސްތަކެބޭނުންވ  ވަރަށް ކުނި  އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް އިންސިނެރޭޓަރުގޮތުން  ކަންތައްތައް ހިންގ 

ންގ ނެ ގޮތުގެ ހިރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހަވ ލުކުރުމުގެ ކުރިން އެތަން  އި ޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ ވޭސް .18
ޕްލޭންތަކުގައިވ  ގޮތަށް  މި ށ އިހޭ ޕްލޭންތައް އެކުލަވ ލުމަބެހެދުމ އި  ބަޖެޓު އިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނ ޕްލޭންތަކ އި، ފެސިލިޓީގެ ހި

ގެ  2016އޭޕްރީލް  ވެސްކުރުމަށް ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކ  ހަވ ލުކޮށްފައިވީ ނަމަ ގެންދިއުމަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރިއަށް ކަންތައްތައް 
 މިކަންތައްތައް ނިމިފައިނުވުން.  ނިޔަލަށް

ކެއް ތަ ންޖެހުންގޮއިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަ .19
ފަރ ތްތަކުން ތަމްރީންގެ ބޭނުންކުރ ނޭ ހަރުދަނ   ދީފައިވ ހެދުމުގެ ތަމްރީނު  ކ ދު މިގޮތުންން. ތިވެފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުކުރިމަ

ނޑައަޅ ފައިނުވުމ އި ބަލ ނެ  ފެންވަރު މޮނިޓަރކޮށް  މަސައްކަތް އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުގެ  ގޮތްތަކެއް ކަ
އި ކުނިއުކ ލުމުގެ ރަށްތަކުގަގިނަ  އިވުމ ށް ބިދޭސީންނ  ހަވ ލުކޮށްފައި މަސައްކަތް ކުރުމަ މި ބައެއް ރަށްތަކުގައި އިއިދ ރ އެއް ނެތުމ 
އ މްދަނީ ހޯދ ނެ  އެކަށީގެންވ އަދި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް ހިންގުމަށް  ނުވ ތީ އ އި  ކޮށްފައި ނިޒ މު ގ އިމު
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 ކަން ކުރިމަތިވެފައިވ ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް  މިނެތުމުން ގޮތްތަކެއް 
 ފ ހަގަކުރެވުން. 

ނުވި ސުވ ލު ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖްކުމުރުމުގެ މަސައްކަތ އި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމ ތު ހޯދުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ފޮ .20
ން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުނި މެނޭޖްކުރުމ  ބެހޭގޮތު ރަށުގައިރަށް  ، މެދުގައި ކޮށްފައިވ  ސ ވޭއިންކަރުދ ސްތަކުންނ އި ރައްޔިތުންގެ 

 މަށ އި ހެދިފައިވ ކަކ އި އުސޫލުތައް ކުނި މެނޭޖްކުރުމ  ބެހޭ ގަވ އިދުތަ އެކަށީގެންވ  ގޮތަކަށް ހިންގ ފައިވ ކަމަށ އި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މްތައް 
އިލެންޑް ވޭސްޓް އަ އަދި ބަޔ ންކޮށްފައިވުން.  ތަކުން ގިނަ ރަށްތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދ ކަމަށް މި އުސޫލުތަކ އި ގަވ އިދުތަށް 

ނޑުދޮށ އި މޫދަށް ކުނި އެޅުމުގެ މައްސަމެނޭޖްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ފަށ ފައިވ  ރަށްތަކުން  ށް ކޮންމެސްވަރެއްގެ ލައަރަށުތެރެއ އި ގޮ
އް ފަރ ތްތަކުން ކުނިއަޅަމުން ރަށުތެރެއ އި ގޮންޑުދޮށ އި މޫދަށް އަދިވެސް ބައެ ވީނަމަވެސް، ބަޔ ންކޮށްފައިކަމަށް ވ ސްފައިހައްލެއް އައި

      ފައިވުން. މަށ އި ރަށުތެރޭގައި އަދިވެސް ކުނި އަންދަމުން ގެންދ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްގެންދ ކަ

ހ ސިލުވ  ގޮތަށްތޯ  އް ދ އިރ އަށް އެންމެ ފައިދ ކުރަނިވި އަދި ލަނޑުދަނޑިތަ  ބިނ ކޮށްފައިވަނީ ތިމ ވެށީގެ ދ އިރ އިން މީހުން 
 ބެލުން 

 25 މަށްލުކުރުމަތީ ތައުލީމު ހ ސި ންއްޖެއިން ބޭރުއިރ އިން މީހުން ބިނ ކުރުމަށް ރ ތިމ ވެށީގެ ދ  ގެ ދަށުންޢު މަޝްރޫ މި  .21
 ހަތަރު މި ވުމ އި ފައިފުރުސަތު ދީފައިވ އިރު، ހަތަރު ދަރިވަރަކު ވަކި ހިސ ބަކުން ކޯސް މެދުކަނޑ ލ  )ފަންސަވީސް( ދަރިވަރުންނަށް

ކްސް އެ ރުފިޔ ގެ  15.42)ޑޮލަރު (  ސ ދަ ހ ސް އަށްސަތޭކަ ފަންސ ސް އަށެއްތިން ސަތޭކަ )  314,858 ދަރިވަރުންނަށް
    ވުން. ރަދުކޮށްފައި ޚަ ( ރުފިޔ (ންސ ސް ފަސް ހ ސް އެއްސަތޭކަ ދިހައެއްތަރު މިލިޔަން އަށް ސަތޭކަ ފަ )ހަ  4,855,110ޗޭންޖް ރޭޓުން 

ސްވުމ އި އިޤުރ ރ އި ބޮންޑު އެއްބަގެ ތެރެއިން ބުނު ދަރިވަރުންގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމު ހ ސިލުކުރުމަށް ސްކޮލަރޝިޕް ލިމަޝްރޫޢު  .22
 އަޅ ފައިނުވުން.  މެދު ފިޔަވަޅު ވ  ދަރިވަރުންނ ލ ފުވެފައިޚި

 އެއް މިގޮތުން .ނުވުންލިބިފައި  ށްމަޝްރޫއަ ޚިދުމަތްލެކްޗަރ އެއްގެ  ތިންރޝިޕް ދެވުނު ޚަރަދު ކޮށްގެން ސްކޮލަ ންމަޝްރޫޢު .23
ވުމ އި ފައި ރަށް ބަދަލުކޮށްބޭފަހު ދިރިއުޅުން ރ އްޖެއިން ކު މަސައްކަތް ކުރުމަށްގައި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަޗަރ އެއް ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ލެކް

ރޭޓުން  އެކްސް ޗޭންޖް ރުފިޔ ގެ  15.42ޑޮލަރު )(  ހަތްދިހަ ހަހ ސް އެއްސަތޭކަ ބ ވީސް )  76,122މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 
އަދި  ކޮށްފައިވުން.މި ލެކްޗަރ އަށް ޚަރަދު  ( ރުފިޔ ()އެއް މިލިޔަން ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ހ ސް އަށް ސަތޭކަ އެކެއް 1,173,801

ނަށް މުސ ރަ ދެވޭނެ ން އިލެކްޗަރ  އިން ވަޒީފ  ހޯދުމަށް އެދުމުން އެ ދެސިޓީރނިމިގެން ގައުމީ ޔުނިވަ   ކިޔަވ  ލެކްޗަރ އިން ދެއަނެއް 
  . ވުންންގ ފައިއައިން ނެތްކަމަށް ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޓުބަޖެ

ނޑުދަނޑިތައް އެންމެ ފައިދ ކުރަނި ބަލަހައްޓ  ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ  ފައިސ   ގެ މަޝްރޫޢު ންގަނީ އަދި ހި  މަޝްރޫޢު  ވި ގޮތަށް، ލަ
 ގޮތަށްތޯ ބެލުން ވ  ހ ސިލު 

 އައިސްފައިވ  އެކި އެކި ބަދަލުތަކ އި ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްކޯޕަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވ ތީ، ސަރުކ ރުގެ ސިޔ ސަތުތަކަށް  .24
ނޑަ މަޝްރޫޢު  އި ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ވުމ ތަކެއް ވެފައި ނުނިމި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް  މަޝްރޫޢުއަޅ ފައިވ  މުއްދަތަށް ނިންމަން ކަ
ނޑައަޅ ފައިވ  ތ ރީނި  މަޝްރޫޢު  ނިންމަން  މަޝްރޫޢުގެ ނިޔަލަށް  2014ޖޫން މިގޮތުން ބަދަލަކޮށްފައިވުން.  ޚުންމަން ކަ

މުއްދަތު ނިޔަލަށް ގެ  2015ޖޫން ށް ނިމިފައި ނުވ ތީ ޚަތ ރީމި އެއްބަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް އެއްބަސްވެފައިވ  ގޮތުގެމަތިން
އިތުރުކުރުމ އެކު )އެޑިޝަނަލް ފައިނޭންސް( މަޝްރޫއަށް ފައިސ  މި މުއްދަތައްވެސް މަޝްރޫޢު ނިމިފައިނުވ ތީ،  ކޮށްފައިވުމ އިއިތުކުރު 

އަށް އިތުރުކޮށްފައިވުން. އެހެން ނަމަވެސް މިތ ރީޚަށް ވެސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް  2015ޑިސެމްބަރު  މަޝްރޫޢު ނިންމ  ތ ރީޚު
ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމ  ތ ރީޚް ފަސްކޮށްފައިވުން. އެހެން ނަމަވެސް ޖޫން  ގެ ނިޔަލަށް 2016ޖޫން  މަހަށް 6ނިމިފައިނުވ ތީ އިތުރު 
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ނޑައަޅ ފައިވ  ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ އަމަލީ ގެ ނިޔަލަށްވެސް ކޮމްޕޯނަންޓް އެކަ  2016 ކުން ކުރުމަށް ކަ
  ފަށ ފައި ނުވުން.  ތައްމަސައްކަތް

ނޑައަޅ ފައިވ  ތަކުން ނުކުރ  ގޮތަށް ނިންމ ފައިވުމުން އެ ކޮމްޕޯނަންކޮމްޕޯނަންޓް ބައެއް ޕްލޭންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް  .25 ޓްތަކަށް ކަ
ނޑައަޅ ފައިވ  ބަދަލުކޮށް ނަންޓްތަކަށްކޮމްޕޯ ބަޖެޓް އެހެން ރަ މިލިއަން އަށް )ތޭ 13,885,000ފައިވީނަމަވެސް މުޅި ބަޖެޓަށް ކަ

 ، ނެތުމުގެ ސަބަބުންބައެއް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ފަންޑު ނިނަމ ފައިވ  ކުރަން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ހ ސް( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުއިން 
  ޑޮލަރުޔޫއެސްސަތޭކަ ސ ޅީސް ހަހ ސް ހަސަތޭކަ ނަވ ރަ( )ތިން މިލިއަން ތިން 3,346,619އިތުރު ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި 

 ވުން. ގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްފައިމަޝްރޫޢު 

ނޑައަޅ ފައިވ  ގޮތުގެމަތިން  ކަންތައްތައް ގެމަޝްރޫޢު  .26 ނގަމުންނުދ  ކަންކަމ މެދު ހިއެކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި މޮނިޓަރކޮށްފައި ނުވ ތީ ކަ
ވަނަ އަހަރު  2014ށުން މިގޮތުން ތިންވަނަ ކޮމްޕޯނަންޓުގެ ދަ ފ ހަގަކުރެވުން. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވ ކަން ންމުމަށް ގޮތެއް ނި

އޮޑިޓުކުރި  ، މަސައްކަތްދެ ވެސެލްގެ ތެރެއިން އެއް ވެސެލް ނިމިފައިވ އިރު ދެވަނަ ވެސެލްގެކުނި އުފުލ  ފައިވ  ކޮށް ބަނުމަށް ހަވ ލު
ޓަރަށް ދީފައިވުން. އަށްވ  ފައިސ  ކޮންޓްރެކް%65 ވެސެލްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  މި ނުވުމ އި( ގައި ނިމިފައ2016ިމުއްދަތު )އޭޕްރީލް 

 ފުންނަށް ޕީ.އެމް.ޔޫގެ މުވައްޒަން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކޮށްފައި ނުވުމުތައް ތްފަރ ތްތަކ  ހަވ ލުކޮށްފައިވ  މަސައްކަ ހެންއިތުރުން އެހެނިމީގެ 
 ވުން. ކުރަންޖެހިފައި  އެ މަސައްކަތްތައް

 މެދު ދެކޭގޮތް އ  ރަދ  އަޅ ބަލ އިރު ނެރެވުނު ނަތީޖ  ޚަ އަދި ކުރެވުނު ނިންމުން 

ނޑައަޅ ފައިވ  ކަންންޓް ޕްރެޖެކްޓުގެ ދަށުން ހ ސިލުމޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަ .27  އެކަށީގެންވ  ތައްތައް އެންމެކުރުމަށް ކަ
ނޑު ކޮމްޕޯނަމަޝްރޫޢު މިގޮތުން މި  އޮފީހުން ނުދެކެމެވެ.  ވެފައިވ ކަމަކަށް މިގޮތެއްގައި ހ ސިލު ންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގެ މައިގަ
ނޑައަމެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރ މުން ހ ސިލުސޮލިޑް ވޭސްޓް  ފައިނުވުމ އި އަދި ވެ ޅ ފައިވ  ބައެއް ލަނޑުދަނޑިތައް ހ ސިލުކުރުމަށް ކަ

މުމަށް ކަނަޑައަޅ ފައިވ  ންނި  މަޝްރޫޢުޔަށް ގެންދ ނޭ ގޮތްތަކެއް ރ ވ ފައި ނުވެއެވެ. މި ނިވި ގޮތެއްގައި މި ޕްރޮގްރ މް ކުރިދެމެހެއްޓެ
 ކަތްތައް ފައްޓ ފައިނުވުމ އި މަސައްއަމަލީ ގެ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ވ އިރު ބައެއް ރަށްރަށު  މުއްދަތު ފ އިތުވެފައި

ތައް ކުރިޔަށް ގެންދ ނޭ އި ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކ އަދި އައިލެން
ހުރަސްތަކެއް  ދިއުމަށްދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެން މަޝްރޫޢުމްކޮށްފައި ނުވުމަކީ މި ހަރުދަނ  ނިޒ މެއް ގ އި

  އްކަމުގައި ދެކެމެވެ.ކުރިމަތިވ ނެކަމެ

ތުގެ ތެރެއިން ސައްކަން ބިނ ކުރުމުގެ މަގެ ދެވަނަ ކޮމްޕޯނަންޓްކަމަށްވ  ތިމ ވެށީގެ ދ އިރ އިން މީހުމަޝްރޫޢު މީގެ އިތުރުން މި  .28
އި އެކު ހިންގ ފައިވުމ އި ކ މިޔ ބުކަމ  ސްދިވެހިރ އްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ބެޗެލަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯ

 21ތެރެއިން  ވަރުންގެދަރި  25 ހ ސިލްކުރުމަށް ފޮނުވ ފައިވ ރ އްޖޭއިން ބޭރަށް ތިމ ވެއްޓ  ބެހޭ އެކި ދ އިރ ތަކުން މަތީ ތައުލީމު 
ނޑައަޅ ފައިވ  ކަ  ވުމަކީ މިކޮމްޕޯނަންޓުންމް ކ މިޔ ބުކޮށްފައިތަމްރީނު ޕްރޮގްރ  ދަރިވަރުން  80އްތަކުގެ %ންތަކުރުމަށް ކަ
އިރ އިން ސްކޮލަރޝިޕް ތިމ ވެށީގެ ދ  ،ނަމަވެސްއެހެން  މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ. އިއެކީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވުންކަންކ މިޔ ބުކަމ 
 އިޅ ފައިނުވ ތީއ އަމިފަރ ތްތަކ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް  ނުވ އިރު،ރޝިޕް ފުރިހަމަކޮށްފައިފަރ ތްތަކުން ސްކޮލަ  4ދީފައިވ   

ނުވ ތީ އިގު ތަނަސްކޮށްދީފަދ އިރ އިން ކުރިޔަށް ދެވޭނޭ މަ  ކޮށްފައިވ  ބައެއް ފަރ ތްތަކަށް އެހ ސިލު ދ އިރ އިން ތައުލީމުވެށީގެ ތިމ 
  ފީހުން ނުދެކެމެވެ.  މިއޮ ށްމަކަޙ ޞިލުވެފައިވ ކައެންމެ ފުރިހަމައަށް މީހުން ބިނ ކުރުމުގެ މަޤްސަދު  ދަށުން މި ކޮމްޕޯނަންޓުގެ

ނޑިތައް  ވިނި ގެ ފައިސ  ބަލަހައްޓައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ފައިދ ކުރަމަޝްރޫޢު ހިންގައި  މަޝްރޫޢު މި  .29 ނޑުދަ ގޮތަށް، ލަ
ނޑައަޅ ފައިވ  މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި  މަޝްރޫޢުއޮފީހުން ނުދެކެމެވެ. މިގޮތުން މުޅި  ވ ގޮތަށްކަމަށް މިހ ސިލު ނިންމުމަށް ކަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 

 

 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ 

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 
6             ގެ 45 ޙ ފުޞަ

 

ނޑައަޅ ފައިވ    ހ ސިލުކުރުމަށްކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން މަޝްރޫއިން ޓަރނގަޅަށް މޮނީރަ މަޝްރޫޢުގޮސްފައިވ އިރު  ކަ
ނޑިތައް ހ ސިލުމުހިއް ނޑުދަ  ވެފައިނުވެއެވެ. މު ބައެއް ލަ

ޓަރ ގ އިމްކޮށްފައިވ  އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެން މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން  .30
ށ އި މި މަޝްރޫޢުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށްޔިތުން އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރގެ މަސައްކަތްތަކ އި މެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަމަ 

ހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެން އައިސްފައިވ ކަމަށް ފ  ސަބަބުން ރަށްރަށަށް ދިމ ވެފައިވ  ކުނީގެ މައްސަލައަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް 
ގައި ރަށްރަށުގައި ކުނި ނަމަވެސް ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިފައިނުވ ތީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއް 

 ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ފ އުންސިލްތަކުން މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިތައް ދިމ ވެފައިވ ކަމަށް ރަށު ކަ

ތެއްގައި ކުރިޔަށް މެދު އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ހިންގ ފައިވ  ކަންތައްތައް ހަރުދަނ ކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮ .31
ވަސް ހައްލެއް ގެނެސް، އަ ށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ދިމ ވ  ދަތިތައް ދެނެގަނެ އެ ކަންތައްތަކަ 

 ސައްކަތްތައް ހިނގ  ގެ މަ މަޝްރޫޢު ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ވީހ ވެސް އަވަހަކަށް ފަށައިގަނެ މި 
ޓެނިވި ގޮތަކަށް މެހެއްދެ ތިމ ވެށީގެ ދ އިރ އިން މީހުން ބިނ ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް  ރކޮށް،ނުހިނގ ގޮތް ހަރުދަނ  ގޮތެއްގައި މޮނީޓަ

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ތިމ ވެށީގެ ދ އިރ އިން ތައުލީމް ހ ސިލްކޮށްފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް އެދ އިރ ގައި
ކުރުމަށް މުހިއްމު ށް ވެސް ދިނުމަކީ މި މަޝްރޫއިން ކޮންފައިވ  ކަންތައްތަކުން ކުރިމަގުގައި ފައިދ  ހޯދުމަށް މިހ ރުން މިހ ރަފަހިކޮށް

   ކަންތައްތައް ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.  

 ލަފ ދޭ ގޮތް އިސްލ ހުކުރުމަށް 

ގެ މަޝްރޫޢުގޮތަށް އަލް އ އި އެއްރލްޑް ބޭންކުން އެންޑޯސްކޮށްފައިވ  އޮޕަރޭޝަންސް މެނުވޯ އިހިންގުމަށް އެކުލަވ ލަ މަޝްރޫޢު .32
 އަންނަ ށް މަޝްރޫއަން ސަރުކ ރުގެ ސިޔ ސަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކ  ގުޅިގެ  ދަންނަވަމެވެ. އަދިކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
 އިސްލ ހުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  މެނުއަލްއޮޕަރޭޝަންސް އެކިއެކި ބަދަލުތަކ އި އެއްގޮތަށް 

ގައި ކުރެވޭނެ ތަކެތިތޯ އެންމެ އެކަށީގެންވ  ގޮތެއް ހޯދ  ބޭނުން  ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން އެތަކެއްޗަކީ އެތަކެތިގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު  .33
ތްރީ  ހިފުމަށްވޭ ގޮތެއްގައި އޭގެ އެންމެ އެދެ  ތަކުގެ ބޭނުންއަދި ރަށްތަކަށް ދީފައިވ  ކޮމްޕެކްޓަރުދަންނަވަމެވެ.  ންކުރުމަށްގީބަލ  ޔަ 

 އަދި .  ދަންނަވަމެވެކަރަންޓު ވަޔަރުކުރުމަށްފޭސް ކަރަންޓު ވަޔަރު ކުރަންޖެހޭ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކަށް 
ކްޓަރުގެ ބޭނުން އެދެވޭ ކޮމްޕެކޮމްޕެކްޓަރު ބޭނުންނުކުރ  ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ތްރީ ފޭސް ކަރަންޓް ވަޔަރުކޮށްފައިވ  ރަށްރަށުގައި 

 މެވެ. މަށް ދަންނަވަގޮތެއްގައި ނުކުރަނީ ކޮން ސަބަބަކ އި ހެދިތޯ ބަލައި ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދު

 ގ ކޮމިޓީ އ އި ގެ ސްޓިއަރިންމަޝްރޫޢުގެންދިއުމަށްޓަކައި  މޮނިޓަރކުރަމުންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނ  ގޮތެއްގައި މަޝްރޫޢު  .34
ކޮމިޓީތަކުގެ  ތިން އެގްރީމަންޓްގައިވ  ގޮތުގެމަ ފައިނޭންސިން ގެމަޝްރޫޢު  އަދި ހ ސިލުވ ނެހެންގެ މަގުޞަދު ކޮމިޓީ ޓެކްނިކަލް 

ކޮށްގެން މިޓީތަކ  މަޝްވަރ ންތައް މި ކޮގުޅިގެން ނިންމ  ނިންމުމަޝްރޫއ  އަދި ދަލުވުންތައް ގަވ އިދުން ބޭއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އްބަ
 ނިންމުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ވޭސްޓް އައިލެންޑް ވެސް ރަށެއްގައި ކޮންމެ އަމ ޒުކުރ   މަޝްރޫޢުޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް އެގްރީމަންޓްގައި ބަ ފައިނޭންސިން ގެ މަޝްރޫޢު  .35
ވޭނެ އިންތިޒ މް ކުރެ ހ ސިލު މަސްއޫލިއްޔަތުތައްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ އައިލެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވ ލައި 

 ދަންނަވަމެވެ.  ހަމަޖެއްސުމަށް

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 

 

 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ 

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 
7             ގެ 45 ޙ ފުޞަ

 

ތައް ޖްމަންޓް ސެންޓަރުއައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭނިންމ   ތައްމަސައްކަތް ނުނިމިހުރި ކުގެ ތަ ޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުއައިލެން .36
ޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް  ސެންއަދި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްދަންނަވަމެވެ. ރަސްމީކޮށް ރަށު ކައުންސިލްތަކ އި ހަވ ލުކުރުމަށް 

ދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މ ލެއްވ ނަމަ އެފަރ ތްތަކ  މެލަސްވ ން މެދުވެރިވި ސަބަބުތައް ބަލައި އެކަމުގައި އެއްވެސް ފަރ ތެއްގެ އިހު
  ދަންނަވަމެވެ. 

ނޑައަޅ ފައިވ  ނަތީޖ ތައްމަޝްރޫޢު  .37 ށް ކުރިމަތިވެފައިވ  މަހ ސިލުރު  ('ޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރސް') ގެ ދަށުން ހ ސިލުކުރުމަށް ކަ
ށް ހޯދ  ލަސްނުކޮށް މި މިކަންކަން ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވީހ ވެސް އަވަހަކަ ދެނެގަނެ ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން  ކަކީ ކޮބައިކަންހުރަސްތަ

ނޑައަޅ ފައިވ  ނަތީޖ ތައް ހ ސިލުކުރުމަށް، މިގޮތުންނަތީޖ ތައް ހ ސިލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  މުމުގެ ކުރިން އިތުރު ނި މަޝްރޫޢު ކަ
ށ އި އަދި ރީޖަނަލް ވޭސްޓް ފެށުމަ ޚިދުމަތްމަށް ފީ ނެގުމުގެ ކުނި އުކ ލުދި އަށް ރަށެއްގައި ހަދަން ފެށުމަށ އި އަ ކ ދުތިން ރަށުގައި 

)އެގ ރަ( ރަށުން  11 ގެން ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެ  އަމ ޒުކޮށްފައިވ  މަޝްރޫޢު މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައި 
 ވެ. ންތިޒ މުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއަށް ކުނި ގެންދިއުމުގެ އި

މިލިޔެކިއުންތައް ބަލަން  ން އެހެން ފަރ ތަކުއްހަކަމ އެކު ބެލެހެއްޓުމަށ އި ސަގުޅޭ އެންމެހ  ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަކަމ އި މަޝްރޫއ   .38
 މަޝްރޫޢު  ،ވަމެވެ. މިގޮތުންބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަ ފަދަ ގޮތަކަށް ލިޔެކިއުންތައް  ފަސޭހަކަމ އެކު ބެލޭނޭހިނދެއްގައިވެސް  ބޭނުންވެއްޖެ

ކޮންމެ  ދަށުން ގެ ޝްރޫޢުމަ ރުމަށ އި ބަޔ ންކުސ ފުކޮށް ކޮބައިކަން  (އަކީ ޕްރޮޖެކްޓް ޓ ގެޓް އައިލެންޑްސް")"ތަކަކީ އަމ ޒުކުރ  ރަށް
 ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ރަށެއްގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް އެނގޭނެހެން ލިޔެކިއުންތައް 

ރީޖަނަލް ވޭސްޓް އަދި  . އެންމެ އަވަހަށް ފެށުމަށް ދަންނަވަމެވެލިޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ވީރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސި  .39
އްލެއް ގެނައުމަށް ތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް އަވަސް ހަމަސައްކަތްތައް ލަސްވ ން މެދުވެރިވި ސަބަބު  މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ 

  ދަންނަވަމެވެ. 

ރީޖަނަލް މްރީނު ކުރުމަށ  ތަރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ފަންނީ މުވައްޒަފުން ވައްދައި  .40
 ހަވ ލުކުރުމަށ އި އަދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއ އި ލިއްޔަތު އޫމަސް އެންމެހައި  ހިންގުމުގެ  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ 

އ އި ޕަރޭޝަންވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯމަޝްރޫއިން ކުރެވިފައިވ  އެންމެހ  މަސައްކަތްތަކ އި ގުޅޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމ ތުތައް 
 ދަންނަވަމެވެ. ހިއްސ ކުރުމަށް 

ނޑައަޅ ފައިވ   މަޝްރޫޢު  .41  މެނޭޖްކުރުމުގެ ޅ. އަތޮޅު ސަރަހައްދުގައި ކުނި  އަތޮޅ އި ބ. ޅ އިއަތޮ ރ. އަތޮޅ އި ނ.ހިންގުމަށް ކަ
ޖްކުރ ނެ ގޮތުގެ ކުނި މެނޭ ތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކ އި ރިސޯޓުތަކުގައިމި އަނ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދަ ރުކަންތައްތައް ހަ 

ނޑަ އްދުގެ ހަމި ސަރަދިއުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިކަންތައް ކުރިއަށް ގެން  ،މިގޮތުންމަށް ދަންނަވަމެވެ. އެޅުއުސޫލުތަކެއް ކަ
 ގެންދިއުމ އި މި ރިސޯޓުތަކުން ތިލަފުއްޓަށް ކުނި ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއަށް ކުނި

 ފެސިލިޓީއަށް ކުނި ތަކަކުން ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްއި އަދި އެހެނިހެން އަތޮޅުތަކުގެ ވީހ ވެސް ގިނަ ރަށް ތަކުންނ އަތޮޅު
 ގެނައުމުގެ އިންތިޒ މު ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ހިއުމަން އި ޕްލޭނ  ގ ނެ ގޮތުގެރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހިން ކ އި ހަވ ލުކޮށްގެން ހަދަމުންދ  ބޭރުގެ ކުންފުންޏަ  .42
ޏ އެކު ފުން ންމި ކު އަވަހަށް ނިންމުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި  އެންމެވީ ހެދުމ އި ބެހޭ ޕްލޭންތައް ބަޖެޓު  ނ އިރިސޯސް ޕްލޭ

 ންނަވަމެވެ.ކުރުމަށް ދަތަމްރީނުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އެއްބަސްވެފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން

ކުރިމަތިވެފައިވ  އްކަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުގެ މަސަ .43
 އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  ،މިގޮތުން ހައްލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ށް ވީހ ވެސް އަވަހަ ހުރަސްތައް ކަމ ބެހޭ އިދ ރ ތަކ އި ގުޅިގެން
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 އިނެ ފަރ ތ ހިންގ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް  ބަޔ ންކޮށްލިއްޔަތު ސ ފުކޮށް ސެންޓަރުތައް ހިންގުމުގެ މަސްއޫ
 އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރ   ފަރ ތްތަކުން  ލިބިފައިވ  ތަމްރީނުހެދުމުގެ  ކ ދު އި ހަވ ލުކުރުމަށ 
މަސައްކަތު އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ބޭރުގެ  ދިނުމަށ އިތަމްރީނު ހެދުމުގެ  ކ ދު ނަށް މުވައްޒަފުން

ގެންދ ނޭ މީހަކު މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްކޮންމެ ރަށަކުންވެސް އިސްނަގައިގެން މުގެ ބަދަލުގައި ދޫކޮށްލުއަތްމައްޗަށް  މީހުން
ނޑައެޅުމަށ އިކުމޮނިޓަރ އިމަސައްކަތް ބަލަ  ސެންޓަރުތަކުގެއައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީނުކުރުމަށ އި  ރ ނެ އިދ ރ އެއް ކަ

އިލެންޑް ވޭސްޓް އަދި އަ ކަށް ހައްލު ހޯދައި ދިނުމަށ އި އުކ ލުމުގެ ނިޒ މު ގ އިމުކުރުމަށް ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވ  ހުރަސްތަ ކުނި
 އިދުނުމަށް ދަންނަމަވެ. މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުން އ މްދަނީ ހޯދ ނެ މަގުތައް އެތަންތަނަށް ހޯދ 

ވުން އިތުރުކުރުމަށް ކުނި ކުރުމަށ އި މި މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރި ން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ބެހޭގޮތު ކުނި މެނޭޖްކުރުމ  .44
ތަކ އި އައިލެންޑް ންސިލްކައުހަރުދަނ ކުރުމަށް ރަށު  ކުރުންމެނޭޖްކުރުމ  ބެހޭގޮތުން ހަދ ފައިވ  ގަވ އިދުތަކ އި އުސޫލުތައް ތަންފީޒު

ރަށުތެރެއ އި  ދިމ ވެފައިވ  ރަށްތަކަށްވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީތަކ އި ގުޅިގެން އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި 
ނޑުދޮށ އި މޫދަށް ކުނި އެޅުމެގެ މައްސަލައ އި   މަށް ދަންނަވަމެވެ. ދުކުނި އެންދުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯ ރަށުތެރޭގައި  ގޮ

ކުރުމަށް  ތްޚިދުމަދީފައިވ  ފަރ ތްތައް ކިޔަވ  ނިންމުމަށްފަހު  ސްކޮލަރޝިޕްތައްގެ ދަށުން މީހުން ބިނ ކުރުމަށް މަޝްރޫޢު  .45
ނޑ ލ ފައިވ  ފަރ ތްތަކ އި ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކިޔެވުން މެދުކަ ޚިދުމަތްއިޤުރ ރުވެފައިވ  އުސޫލުގެމަތިން އެ ފަރ ތްތަކުގެ 

ތްތަކަށް ޚަރަދުވި ފައިސ  ވެފައިވ  ގޮތަށް އެފަރ  ޤުރ ރުގައި އެއްބަސްއިކުން ކުރަމުންނުދ  ފަރ ތްތަ  ޚިދުމަތްކިޔަވ  ނިންމުމަށްފަހު 
އެޅުމަށް  ތައްވަޅުޤ ނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަ އްކ ނަމަތަކުން ފައިސ  ނުދަފަރ ތް  މިއަދި  އަނބުރ  ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އި ސޮއިކުރ ނަމަ، އްގަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްބަސްވުމެބޮންޑު އެގްރީމަންޓް ނުވަތަ އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ދަންނަވަމަވެ. 
 ންނަވަމެވެ.  ށް ބަޔ ންކުރުމަށް ދައެއްބަސްވުމ  ހިލ ފުވ  ފަރ ތްތަކ މެދު އަޅ ނެ ފިޔަވަޅުތައް އެއްބަސްވުމުގައި ސ ފުކޮ

ނުދ   ސައްކަތް ކުރަމުން  ތެރެއިން ތިމ ވެށީގެ ދ އިރ ގައި މަތްތަކުގެގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި ކިޔަވަން ފޮނުވ  ފަރ މަޝްރޫޢު  .46
ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި  ނުގައި ތަ އަދި ކުރިއަށް އޮތްދަންނަވަމެވެ.  ދ އިރ އިން މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް  ފަރ ތްތަކަށް އެ

 ދަންނަވަމެވެ. ބެލުމަށް  ތޯއޮތް ދ އިރ ތަކެއްވަޒީފ ގެ ފުރުސަތު  ކުދިން ކިޔަވަން ފޮނުވ  ދ އިރ ތަކަކީ އެ ކުދިން ފޮނުވުމުގެ ކުރިން

އިވަނީ ކޮން ސަބަބުތަކ އި ލަސްވެފަ މަޝްރޫޢު ދުވަހެއް  މުއްދަތަށްވުރެ އެތައްކަނޑައަޅ ފައިވ   އެކި ފަހަރުމަތިން ނިންމުމަށް  މަޝްރޫޢު  .47
 މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ  މަޝްރޫޢުށް މިހ ރަށްވުރެ ބޮޑަ  ޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ، ޕީ.އެމް.ޔޫއިން  ހެދިކަން ދެނެގަނެ މިކަމުގައި ޒިންމ ވ  ފަރ ތްތައް

 ދަންނަވަމެވެ.  ވީހ ވެސް އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް މަޝްރޫޢުމަސްއޫލިއްޔަތު ހަރުދަނ ކޮށް 

ގަމުންދަނީ އެންމެ ނހި މަޝްރޫޢުޕްލޭން އަދި ބަޖެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ގަވ އިދުން އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިއުމ އި ގެ މަޝްރޫޢު  .48
  އުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ކުރަމުން ގެންދިޚަރަދުތައް މޮނިޓަރބަލައި ވ ގޮތަށްތޯ ހ ސިލު މަގުޞަދުގެ މަޝްރޫޢު ފައިދ ކުރަނިވި ގޮތަށް، 

ންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަން ކުރަދު ހ ސިލުގޮތަށް ބަލައި އެމަގުޞަ ވ  ދު ހ ސިލުމަގުޞަގެ މަޝްރޫޢު ނީ އެކުލަވ ލަގެ ޕްލޭން މަޝްރޫޢު  .49
ނޑައަޅ ފައިވ   ހިމަނައިގެން ކަމުން  އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނ އި ރުމަށ އިށްދޭތޯ ގަވ އިދުން މޮނިޓަރކު އްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރިއަޕްލޭނ  އެ ކަ

 .   ދެނެގަނެ ވީހ ވެސް އަވަހަށް އެކަންކަން ނިންމޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެކުރިއަށްނުދ  ކަންތައްތައް

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ލުން ހަވ ލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކ އި އެހެން މުއައްސަސ ތަކ  ގުޅިގެންގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫމަޝްރޫޢު  .50
ގެ މަޝްރޫޢުޅި އްލުކޮށް މުށް ހައެމައްސަލަތައް ވީހ ވެސް އަވަހަ ދެނެގަނެދިމ ވ  މައްސަލަތައް އިދުން މޮނިޓަރކޮށް ކުރިއަށްދ ގޮތް ގަވ 

  ވެ.މޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެ މަޝްރޫޢުވޭތޯ ބަލައި ހަރުދަނ  ގޮތެއްގައި މުޅި ދު ހ ސިލުމަގުޞަ 
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 ރަފު ޢ  ތަ : ފުރަތަމަ ބައި 

ނޑު  އެކުލެވިގެންވަނީ ޓްޕްރޮޖެކް ޓްމެނޭޖްމަން މަންޓަލްންއެންވަޔަރަ މޯލްޑިވްސް 1.1 އެއީ  މައްޗަށެވެ. ގެއްޓެ ކޮމްޕޯނަން ތިންމައިގަ
ނި ކު  ކެއްގައިށްތަހޮވ ލެވޭ ރަ  މެދު އުތުރު ސަރަހައްދުގެ )ނ. އަތޮޅ އި ރ. އަތޮޅ އި ބ. އަތޮޅ އި ޅ. އަތޮޅުން( ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ޓުމ އި މ އި ބެލެހެއްތިމ ވެށި މެނޭޖްކުރުބިލު މީހުން ބިނ ކުރުމ އި ގ ކުރުމ އި ތިމ ވެށީގެ ރޮނގުން މެނޭޖްކުރ ނެ ނިޒ މެއް ގ އިމު
ސް، ޔަލަށެވެ. ނަމަވެނިގެ 2014ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ ޖޫން  މަޝްރޫޢު  މިމޮނިޓަރކުރުމަށް ބޭނުންވ  ފަންނީ އެހީ ދިނުމެވެ. 

 ވ ތީ ކެއް ގެނެސްފައި އެކި ބަދަލުތަކ އި ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްކޯޕަށް ގިނަ ބަދަލުތަ ސަރުކ ރުގެ ސިޔ ސަތަށް އައިސްފައިވ  އެކި 
  އަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. 2016ވަނީ ޖޫން ޚުނިންމ  ތ ރީ މަޝްރޫޢު

ކުލަވައިލ ފައިވ  އެމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ގެ ދަށުން ންވިލަރެސްކޮށް ހިންގަމުން ދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަ މަޝްރޫޢު މި 1.2
ނޑައަޅައި  މަޝްރޫއ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.  ޕީ.އެމް.ޔޫ ދ  ގޮތް ބަލ  މޮނިޓަރ ހިންގަމުން  މަޝްރޫޢު ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ސިޔ ސަތު ކަ

ރިންގ ކޮމިޓީއިންނެވެ. އެކުލަވައިލ  ސްޓިއަރޖީގެ ދަށުން މަންޓް އެންޑް އެނަންއޮފް އެންޔަރަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓަރ
ފެންވަރު ބެލުމަށް  ގެގެ ދަށުން ކުރ  މަސައްކަތްތަކުމަޝްރޫޢު ކޮށް ހަށް ހިނގ  ކަންތައްތައް މޮނިޓަރގެ ދުވަހުން ދުވަމަޝްރޫޢުއަދި 

ވައިލ  ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ ށުން އެކުލަރޖީގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ ދައޮފް އެންޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަ ވަނީ މިނިސްޓްރީހަމަޖެހިފައި
 އިންނެވެ.

 ޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ  މިންވަރ އި އޮޑިޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވ  ހަމަތައް އޮޑި 

ން ނެރެ އި( INTOSAIއިންޓަރނޭޝަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް )މި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވަނީ  1.3
މަންސް ޕަރފޯ ( ފޯރISSAI) އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްޝ އިޢުކޮށްފައިވ  "

ނޑައަޅ ފައިވަނީ މި އޮޑިޓުގައި  .އަސ ސްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެގައިވ   ޓް" އޮޑި ނަ އަހަރު ވަ 2015އިން  2013 ބެލުމަށް ކަ
ގެ ޝްރޫޢުމަ ،ނަމަވެސް ނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ ގޮތެވެ.ޓަލް މެމަންންމޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަ 

މި  ބަލ ލެވިފައިވ ނެއެވެ. ގެ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް މަޝްރޫޢުވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް  2016ޒ ތުން  ބައިތަކުގެބައެއް 
ނޑު  ޓުގައިއޮޑި  އެ ދ އިރ ތަކަކީ: މައްޗަށެވެ. ދ އިރ އެއްގެތިން  ފައިވ ނީލައިބަލ   ގޮތެއްގައިމައިގަ

އްގައި މި ޕްރޮގްރ މް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެ، 'ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރ މް'ގެ މަގުޞަދު ހ ސިލުވެފައިވ  މިންވަރ އި)ހ( 
 ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް ރ ވ ފައިވޭތޯ ބެލުން 

ނޑިތަށް  އަދި ފައިދ ކުރަނިވި  އެންމެ ދ އިރ އަށް ބިނ ކޮށްފައިވަނީ މީހުން ދ އިރ އިން ތިމ ވެށީގެ)ށ(  ނޑުދަ  ބެލުން  ހ ސިލުވ ގޮތަށްތޯ ލަ

ވި ގޮތަށް، ކުރަނި ގެ ފައިސ  ޚަރަދުކޮށް ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ އެންމެ ފައިދ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަކ އި  މަޝްރޫޢު)ނ( 
ނޑުދަނޑިތައް ހ ސިލު  ވ ގޮތަށްތޯ ބެލުން ލަ

http://www.audit.gov.mv/
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މަގުޞަދު ހ ސިލުވެފައިވ  މިންވަރ އި، ދެމެހެއްޓެނިވި  ގެ 'ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރ މް'ދެވަނަބައި: 
 ބެލުން ގޮތެއްގައި މި ޕްރޮގްރ މް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް ރ ވ ފައިވޭތޯ 

ނޑު ލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރ މް ކޮމް މަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސޮ ންމޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަ 2.1 ޕޯނަންޓް ގެ މައިގަ
ތޮޅުތަކުން މި އަ ރުމ އިރުމުގެ ނިޒ މެއް ގ އިމުކުހަތަރު އަތޮޅެއްގެ ކުނި މެނޭޖްކު މެދު އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭމަގުޞަދަކީ 
އި އަދި ނި މެނޭޖުރުކުމ ކު  ހަރުދަނ ގޮތެއްގައި (ގައިގެޓް އައިލެންޑްސް" "ޕްރޮޖެކްޓް ޓ  ކުގައި )ލ  ރަށްތަ ހިންގުމަށް ހޮވ   މަޝްރޫޢު

ނޑުދޮށ އި މޫދަށް ކުނި އެޅުމުގެ ސަބަބުން ތަ ރަށުތެރޭގައި ކުނި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުންނ އި ޞަދު ގު މަޑަ ކުރުމެވެ. މި އްޔަރުވުން ކުޣަގޮ
ނޑައަޅ ފައިވ  ކަންތައްތަކަކީ ނޑު ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ކަ  : ހ ސިލުކުރުމަށް މި ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުން މައިގަ

މަށ އި މިކަމުގައި އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ގ އިމުކުރ ނެ އެންމެ އެކަށީގެންވ  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ދެނެގަތު)ހ( 
ންމުމަށް ދިރ ސ  ނި ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ގ އިމުކުރ ނެ ރަށެއް  އިށ ތުމަ ކުރ ނެ ޓެކްނޮލޮޖީ ދެނެގަބޭނުން

 ކުރުމ އި އެސެސްމަންޓްތައް ތައްޔ ރުކުރުން. 

އުންސިލުތަކ އި އ ންމު ލުތަކ އި ރަށު ކަ ގޮތުން  އަތޮޅު ކައުންސި ކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމ އި ބެހޭ އަމ ޒުކުރ  ރަށްތަ މަޝްރޫޢު)ށ( 
ފަރ ތްތަކަށް  މި ،ގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. މިގޮތުންޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރު ރައްޔިތުންނ އި

ޓަރކޮށް މިކަމުގައި ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަލ  މޮނި ފ ތު ޕްރޮގްރ މްތައް ހިންގުމ އިއަމ ޒުކޮށްގެން ތަ 
އައިލެންޓް ވޭސްޓް  ށެއްގައިވެސްރަތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޮންމެ ރަށްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އި

 އެއް އެކުލަވ ލުން.   ކޮމިޓީމެނޭޖްމަންޓް

މަންޓް ޕްލޭންތައް އަމ ޒުކުރ  ރަށްތަކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމ  ބެހޭގޮތުން އެކުލަވ ލ  އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖް މަޝްރޫޢު)ނ( 
 އެކުލަވ ލުމަށް ފަންނީ ލަފ ދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 

އައިލެންޑް  ރަށްތަކުގެ އި ށް ހިންގުމ އަމ ޒުކުރ  ރަށްތަކުގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް އިމ ރ ތްކޮ މަޝްރޫޢު)ރ( 
 ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކ  އެއްގޮތަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ

 ހިންގުން.  މުކޮށް އިޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ އެއް ގ އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ރީޖަނަލް ވޭސް)ބ( 

 ށް ކުނި ގެންދިއުމުގެ ނިޒ މު ގ އިމުކުރުން. ފެސިލިޓީއަރަށްތަކުން ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް )ޅ( 

ނޑު ގޮތެއްގައި ބަލ މިބައިގައި  2.2 ފައިވ  ށް ކަނޑައަޅ ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރ މުން ހ ސިލުކުރުމަފައިވ ނީ ލައިމައިގަ
ނޑުދަނޑިތަ  ވެ.އެ ވިފައި ވޭތޯއަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިޕްރޮގްރ މް ކުރިޔަށް ގެންދެއި ހ ސިލުވެފައިވ  މިންވަރ  އްލަ

 ފައިވ ނެއެވެ. ލައިމިވ  ކަންތައްތައް ބަލ މިކަންތައްތައް ހ ސިލުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އޮޑިޓްގައި ތިރީގައި

ނޑިތަ ކަނޑައަޅ ފައިވ  ކުރުމަށް ހ ސިލު  ޕްރޮގްރ މްގައި  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް ސޮލިޑް )ހ(  އުމީ ގަކުރުމުގެ ޖްއް ކުނި މެނޭލަނޑުދަ
 ބެލުން. ދ  އެއްގޮތްތޯ ގުޞަ އުސޫލުގެ މަ

މަށް އަޅ ފައިވ  ގެންދިއު ކުރިޔަށް މަޝްރޫޢުމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެމ އި ލުމަޤްސަދު ހ ސިލްވެފައިވޭތޯ ބެ ގެ މަޝްރޫޢު )ށ( 
 ންދެވޭނޭ ގޮތްތަށް ރ ވ ފައިވޭތޯ މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެއ އި ކުނި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 ބެލުން.
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ނޑައެޅިފައިވ  ވަސީލަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބެ ށްމަޝްރޫއަ މި)ނ(   ލުން. ކަ

 ކުރުން.  ވޭއެއްދެނެގަތުމަށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސ  މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތް  މަޝްރޫއ  މި)ރ( 

ގެ އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް އ އި އެއްގޮތަށް ބައެއް ކަންތައްތައް ހިންގ ފައިނުވުމ އި ކަނޑައަޅ ފައިވ  އުސޫލ އި އެއްގޮތަށް މަޝްރޫޢު 
 އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިނުވުން 

ގ ނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކ އި ތަކ އި މިކަންތައްތައް ހ ސިލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިން ހ ސިލުކުރ ނެ ކަންތައް މަޝްރޫއިންމި 2.3
ޝަންސް މެނުއަލްގައި ތައް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔ ންކޮށް އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް އެއް އެކުލަވ ލ ފައިވެއެވެ. އޮޕަރޭ ތުއިޖުރ އަ

އެ ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ  އަލްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ހ ލަތެއްގައިބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގައި އޮޕަރޭޝަންސް މެނު
ބޭންކުން އެޕްރޫވް  ޕީ.އެމް.ޔޫގެ ޒިނ މ އެއްކަމ އި މިގޮތަށް އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލްއަށް ގެންނަ ކޮންމެ ބަދަލެއް ވެސް ވޯރލްޑް

އިއިރު ބަދަލުވެ ބައެއް ނޑައަޅ ފައިވ  ބައެއް ކަންތައްތައް މިހ ތަނަށް އަ ހ ސިލުކުރަން ކަ  މަޝްރޫއިންކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، 
ނޑައަޅ ފައިވ  އުސޫލުތަކ އި އިޖުރ އުތަކ  އެއްގޮތަ ށް ނޫންކަމ އި މިބަދަލުތަކ  ކަންކަން ހިންގަމުން ދަނީ އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލްގައި ކަ

 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.އެއްގޮތަށް އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިނުވ ކަން 

 މެނޭޖްކުރުމުގެ ގެ އެއް މަގުޞަދުގެ ގޮތުގައި  ކުނިމަޝްރޫޢު  ގައި އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް އެކުލަވ ލިއިރު މި 2008އޭޕްރިލް   2.4
ރީޖަނަލް ންދޫގައި ގ އިމުކުރ  މަސައްކަތުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކ އި މީހުންގެ ހިއްސ  އިތުރުކުރުން ހިމަނ ފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ރ. ވަ

ނޑައަޅ ފައިވަނީ ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕ ޓްނަރޝިޕެއްގެ ދަ  ށުން އަމިއްލަ ފަރ ތަކ  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހިންގުމަށް އޭރު ކަ
މިކް ލަވ ލައްވ ފައިވ  އިކޮނޮހަވ ލުކޮށްގެންނެވެ.  ނަމަވެސް، ސަރުކ ރުގެ ސިޔ ސަތަށް އައި ބަދަލ  ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އެކު 

ތީ ގޮތުން ހިންގުން ވަނަ އަހަރު ނިންމ ފައިވަނީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ވަގު 2014 ،އެންޑް ޔޫތު ކައުންސިލުން
ންޓް ކޯޕަރޭޝަނ  ވަނަ އަހަރު މި މަސައްކަތް ވަނީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަ 2016ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ  ހަވ ލުކުރުމަށްކަމަށްވީ ނަމަވެސް 

ޓްކޮށްފައި ނުވ ކަން މި ބަދަލުތަކ  އެއްގޮތަށް އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް އަޕްޑޭ ،މަޝްވަރ ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސްހަވ ލުކުރުމަށް 
 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ނޑު އަސ ސު ކަމުގައިވެފައި މި މަޝްރޫޢުއޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލަކީ  2.5 ޑޮކިއުމަންޓަށް  ހިންގަންވީ ގޮތް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މައިގަ
އް ނުވ ނެއެވެ. އަދި ލުތަކ  އެއްގޮތަށް އަޕްޑޭޓް ނުކުރ ނަމަ މިފަދަ ޑޮކިއުމަންޓެއް އޮތުމުގެ މަގުޞަދު ހ ސިލެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަ

ނޑައަޅ ފައިވ  ކަންތައްތަކަށް އައިސްފައިވ  ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް ދަތިވ ނެއެ މަޝްރޫއި   ވެ.ން ހިންގުމަށް ކަ

 ފައިވ  ބައެއް ތަކެތީ ބޭނުން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ނުކުރެވުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކަށް ދީ  ޑް އައިލެން 

އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކަށް ގެންނަ ކުނި ޖަމ ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށް އައިލެންޑް ވޭސްޓް  2.6
ރަށްތަކުން މައުލޫމ ތު ދިންގޮތުގައި މި ބައެއް  ،މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކަށް ކޮމްޕެކްޓަރު ހަވ ލުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް

މެޝިންތަކުން އެކަށީގެންވ  ވަރަށް ދަޅުފަދަ ތަކެތި ނުފިއްތެއެވެ. އަދި ބައެއް ރަށްރަށުގެ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް 
މްޕެކްޓަރުގެ ބޭނުންކުރަން ސެންޓަރުތަކަށް ތްރީ ފޭސް ކަރަންޓު ވަޔަރުކޮށްފައި ނުވ ތީ ކޮމްޕެކްޓަރު ބޭނުން ކުރަން ވަނީ ނުފެށިއެވެ. ކޮ

ފެށިފައިނުވ ތީ އ އި އަދި ބޭނުންކުރަން ފަށ ފައިވ  ރަށްތަކުގައި ވެސް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކޮމްޕެކްޓަރު މަސައްކަތް ނުކުރ ތީ މިފަދަ 
އުންސިލްތަކުން  ކުނި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގިނަ ވެފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ކަ

 މައުލޫމ ތު ދިން ގޮތުގައި ކޮމްޕެކްޓަރު އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރ ކަން ޕީ.އެމް.ޔޫއަށް އަންގ ފައިވީ ނަމަވެސް މިކަމ މެދު 
ގައި ފުރޮޅު ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅ ފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައެއް ރަށްތަކަށް ދީފައިވ  ބައެއް ބަރޯތަކު 

 ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބަރޯތަކުގެ ބޭނުންނުކުރެވި ބަހައްޓ ފައި ހުރިކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.
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ތަކެތިކަން ގަތުމުގެ ކުރިން  ނިސްބަތުން އަގުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނައިން ގަންނަންޖެހޭ ތަކެއްޗަކީ އަކަށީގެންވ  ފެންވަރަށް މަސައްކަތްކުރ   2.7
 ރެވޭ ފެންވަރަށް ނުގެންނަނަމަ ޔަގީންނުކުރ ނަމަ އަދި ގަންނަ ތަކެތީގެ ފައިދ  އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހޯދުމަށް އެ ތަކެތި މަސައްކަތްކު 

 ގަންނަ ތަކެތީގެ ބޭނުން ނުހިފި އެތައް ފައިސ ތަކެއް ބޭކ ރު ވެގެންދ ނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

 
ކޮމްޕެކްޓަރަކުން ކުނި ހުރި  : އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއްގައ1ިފޮޓޯ 

 ކޮމްޕެކްޓްކޮްށފައި 
 

ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލްގައި މަޝްރޫޢު ގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ އަދި މަޝްރޫޢު 
 ކަނޑައަޅ ފައިވ  ގޮތަށް ބ އްވ ފައި ނުވުން 

ގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އަނަރޖީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެކުލަވ ލ ފައިވ  މަޝްރޫޢު  މި 2.8
 މަޝްރޫޢު ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ސިޔ ސަތު ކަނޑައެޅުމ އި މަޝްރޫއ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ޓު ފ ސްކުރުން ގެ ބަޖެމަޝްރޫޢު ގެ 'އޮޕަރޭޝަނަލް މެނުއަލް ޕްލޭން' ތަކ އި މަޝްރޫޢު މޮނިޓަރ ކުރުމ އި  ގަމުންދ  ގޮތް ބަލ ނހި
 ހިމެނެއެވެ. 

ނަރޖީގެ އިސްވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ އެޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  ގެމަޝްރޫޢު މީގެ އިތުރުން،  2.9
ގ  ދަށުން ހިންގަން ޖެހޭ ކޮމިޓީއެކެވެ. ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިނ

ންތައް މަހަކު އެއް ފަހަރު ގެ މަސައްކަތްތުގެ ފެންވަރު ބެލުމެވެ. މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަޝްރޫޢު ކަންތައްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމ އި 
ގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަކީ މި ކޮމިޓީގެ މަޝްރޫޢުބ އްވަންޖެހޭ އިރު 
 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ންޖެހޭއިރު، ބ އްވަ ބައްދަލުވުން)ފަނަރަ(  15ގެ ނިޔަލަށް ސްޓިރިއަރިންގ ކޮމެޓީގެ ބައި އެނުއަލް  2015ޑިސެމްބަރު  2.10
ގެ ނިޔަލަށް ޓެކްނިކަލް ކޮމެޓީގެ  2015ޑިސެމްބަރު  31ވެ. އަދި ބައްދަލުވުމެ 6ބ އްވ ފައިވ ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކަނީ 

ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން ވެ. ބައްދަލުވުމެ 4ބ އްވަންޖެހޭއިރު، ބ އްވ ފައިވ ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކަނީ  ބައްދަލުވުން 31ކުއ ރޓަލީ 

 ޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއްގައި: އައިލެންޑް ވޭސް 2ފޮޓޯ  
 ހުރި ދަޅުފަދަ ތަކެތި  ކޮމްޕެކްޓްނުކޮށް

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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އް އުލޫމ ތުދިން ގޮތުގައި މިކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބ އްވަމުން ނުދަނީ ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން ހ ޟިރުވަމުން ނުދ ތީ ނިންމުންތަމަ
ގައި އެންމެ އިސްކޮށް އިރުޝ ދު ދެއްވ  މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމަވަނީ ސީދ  މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ލަސްވ ތީއ އި މިހ ރު 

 ންޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް ވ ތީއެވެ. އެންވަޔަރަންމަ

ހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމ  ގުޅޭގޮތުން މު މަޝްރޫއ މުހިއްމު ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފައްދ ފައިވ  ކޮމިޓީތަކަކީ ގެ މަޝްރޫޢު  2.11
ނޑައެޅުމަށް އެކުލަވ ލ ފައިވ  ކޮމިޓީތަކަށްވ އިރު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވު މަކީ އެންމެ ފައިދ  ހުރި ސިޔ ސަތުތައް ކަ

ނޑައެޅުމަށް އަސަރުކުރ ނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ  މަޝްރޫޢު ދަ ކޮމިޓީތަކުން . އަދި މިފަނިންމުންތައް ނިންމުމަށ އި ސިޔ ސަތުތައް ކަ
 ހަވ ލުވެތިބި ފަރ ތްތައް ހިންގުމ އި މަޝްރޫޢު  ،ހ ސިލުކުރަމުންދ  ކަންކަމުގެ ފެންވަރު ނުބަލ ނަމަމަޝްރޫއިން މޮނިޓަރކޮށް ގަވ އިދުން 

 ހިންގ  ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށް އަސަރުކުރ ނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.   މަޝްރޫޢުޖަވ ބުދ ރީ ކުރުވ  

ބައެއް ރަށްތަކުގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ އެކުލަވ ލ ފައި ނުވުމ އި ގިނަ ރަށްރަށުގައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 
 އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިނުވުން 

މަށް އައިލެންޑް ވޭސްޓް ން އިތުރުކުރުކުނި މެނޭޖްކުރުމ އި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށ އި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވު 2.12
ރަން ޖެހޭނެކަމަށް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ގ އިމުކުރ  ހުރިހ  ރަށެއްގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް ގ އިމުކު

ގައި ހިމެނެނީ އައިލެންޑް ގެ ފައިނޭންސިން އެގްރީމަންޓްގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭ މަޝްރޫޢު 
ނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވ ލުމ އި، އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކ އި އެއްގޮތަށް ކު

ޖްމަންޓް  ވޭސްޓް މެނޭމަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމ އި އައިލެންޑް 
ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ސެންޓަރުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދ ގޮތް ބަލ  މޮނިޓަރކުރުމެވެ. މީގެއިތުރުން އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް 

ޓް ލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންގޮތުގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް ރަށެއްގައި ގ އިމުކުރަން ފެށޭނީ އެ ރަށެއްގައި އައި
އް ފުރިހަމަ ނުކުރ  ރަށްތައް އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ނަމައެވެ. މި ކަންތައްތަ ،ކޮމިޓީ އެކުލަވ ލައި

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ގ އިމުކުރުމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވ ނެ ކަމަށް އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް
 ވެ. ވެއެ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  ގޮތުގައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި އައިލެންޑް ދިންމައުލޫމ ތު  ރުންނަށްއޮޑިޓަނަމަވެސް، ރަށުކައުންސިލްތަކުން  2.13
އްކަތް އެކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި އަދި ކޮމިޓީ އެކުލަވ ލ ފައިވ  ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކޮމެޓީގެ މަސަ އެއް ނުވެއެވެ.އެކުލަވ ލ ފަ އެއް ކޮމިޓީ

ސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީތައް ވޭގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކުރީކޮޅުގައި އައިލެންޑް ދިންޕީ.އެމް.ޔޫ އިން މައުލޫމ ތު  ނުގެންދެއެވެ.ކުރަމުން 
. އަދި ސަރުކ ރަށް އައިސްފައިވ  އެއް ނުވެއެވެތައް އެކުލަވ ލެވިފައިވ  ކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓިފައެކުލަވ ލ ފައިވީނަމަވެސް ކޮމެޓީ

ތައް ކައުންސިލްއ އި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންތައް  ވުޖޫދަށް އައުމ އި ގުޅިގެން  ނޫނުލ މަރުކަޒީ ޤ  ބަދަލުތަކ އި ގުޅިގެންނ އި
މައުލޫމ ތު  އެމް.ޔޫ އިންނުވަނީކަމަށް ވެސް ޕީ.ޅޭ ކަންތައްތައް ޕީ.އެމް.ޔޫއިން ބަލަހައްޓ ފައިއިވ ތީ ކޮމިޓީތަކ އި ގުކޮށްފަހަވ ލު 

     ދީފައިވެއެވެ.

ށް އައިލެންޑް ރުންނަ)ބ ވީސް( ރަށުގެ ތެރެއިން އޮޑިޓަ 22ގެ ދަށުން އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ގ އިމުކުރ  މަޝްރޫޢު  2.14
  1ތ ވަލު )ނަވ ރަ( ރަށުން ލިބިފައިވ  މައުލޫމ ތު  19ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީތަކ އި ގުޅޭ މައުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްދީފައިވ  

 ގައިވަނީއެވެ. 
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 ތްަތއް ރަށްތަުކަގއި ހިނގ ގޮުތގެ ތަފުސީލު : އައިލެންޑް ޭވސްޓް މެޭނޖްަމންޓް ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަ 1ތ ވަލު 

ޓ ގެޓް އައިލެންޑްސް ތެރެއިން 
ށް މައުލޫމ ތު ރުންނަ އޮޑިޓަ 

 ކުގެ އަދަދު ފޯރުކޮށްދިން ރަށްތަ 

 ކޮމިޓީ އެކުލަވ ލ ފައި ނުވ  
 ރަށްތަކުގެ އަދަދު 

ނަމަވެސް  ވީ ކޮމިޓީ އެކުލަވ ލ ފައި 
ކުގެ ތަ ށް ބައްދަލުވުން ނުބ އްވ  ރަ 

 އަދަދު 

ގަވ އިދުން  ލައި އެކުލަވ  ކޮމިޓީ 
އްވަމުންދ  ބ ބައްދަލުވުން 

 ތަކުގެ އަދަދު ރަށް 

19 11 4 4 

ކޮމިޓީ  )އެގ ރަ( ރަށެއްގައި 11)ނަވ ރަ( ރަށުގެ ތެރެއިން  19އިން ދައްކ  ގޮތުގައި މައުލޫމ ތު ދީފައިވ   1ތ ވަލް  2.15
ގެ ބައްދަލުވުން ގަވ އިދުން ރަށެއްގައި ކޮމެޓީ 4)އަށެއް( ރަށުގެ ތެރެއިން  8އެކުލަވ ލ ފައެއްނުވެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީ އެކުލަވ ލ ފައިވ  

 އުލޫމ ތު ދީފައިވެއެވެ.  ރަށެއްގައި ގަވ އިދުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބ އްވަމުން ގެންދ ކަމަށް މަ 4ދި ބ އްވ ފައިނުވުމ އި އަ 

މެނޭޖްކުރުމުގެ   ކުނި  އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ގެ މަސައްކަތްދ ގޮތް މޮނިޓަރކުރ ނެ ފަރ ތެއް ނެތްނަމަ ރަށުގައި 2.16
ންދ ނޭ ވަކި ކޮމެޓީއެއް ގެތް ކުރިޔަށް އްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމ އި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަމަސައްކަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެ

 ކުޑަވެގެންދ ނެއެވެ. ނެތްނަމަ އެކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން 

ފައިވ  މުއްދަތަށް ނުނިމި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް ގ އިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޝެޑިއުލްގައި ކަނޑައަޅ  
 ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވުން.

ޝެޑިއުލްގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް އިމ ރ ތް ކުރުމުގެ ގެ މަޝްރޫޢު ފެށުނުއިރު ހަދ ފައިވ   މަޝްރޫޢު  2.17
 މަޝްރޫޢު އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި  ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް 2011މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އަމ ޒުކޮށްފައިވަނީ 

ޝެޑިއުލް އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ނުދ ތީ   ގެ މަޝްރޫޢު ތ ރީޚ  އެއްގޮތަށް މި ނިންމ  ތ ރީޚު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ބަދަލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް 
ޙް ންމަން އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ތ ރީމިތ ރީޚަށް އައި ބަދަލ  އެއްގޮތަށް އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް އިމ ރ ތްކޮށް ނި

ވަނަ އަހަރަށް އެއްވެސް  2013ވަނަ އަހަރުން  2011 ،މީގެ އިތުރުން އެނގޭނޭ ލިޔެކިޔުމެއް އޮޑިޓަރުންނ  ހިއްސ ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.
ރަށްތަކުގައި އައިލެންޑް  އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް އިމ ރ ތްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 2ތ ވަލު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް އިމ ރ ތްކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކ އެކު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވ  އަހަރުތައް 
 ގައި ވަނީއެވެ. 

 މެޭނޖްމަންޓް ސެންަޓރުގެ އެުޅމުގެ މަަސއްަކތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްަގއި ޮސއިކޮށްަފއިވ  އަހަރު ރަށްތަކުގައި ވޭސްޓް   : 2ތ ވަލު 

ކޮންޓްރެކްޓްގައި 
ސޮއިކުރި 
 އަހަރު 

ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްގައި އިމ ރ ތް 
 ސޮއިކޮށްފައިވ  ރަށުގެ އަދަދު 

2014 9 
2015 12 
2016 1 

ނޑައަޅ ފައިވ  ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކުންނ އި ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  2.18 ސެންޓަރުތައް ގ އިމުކުރަން ކަ
 ގޮސްފައިވ   ނިޔަލަށް 2016ގެ އަލީގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތް އޭޕްރިލް ތުދީފައިވ  މައުލޫމ 

 އި ވަނީއެވެ. ގަ 3ތ ވަލު ހިސ ބު 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 އައިލެންޑް ޭވސްޓް މެނޭްޖމަންޓް ސެންޓަރުތަުކގެ ަމސައްކަތް މިހ ރު ގޮސްަފިއވ  ހިސ ބު   : 3ތ ވަލު 

 އަދަދު  ސްޓޭޓަސް 
 9 ކަރަންޓު ވަޔަުރނުކޮށް ހަވ ލުކޮށްަފއި 

 2 ކޮންސްޓްރަކްަޝން މަަސއްކަތް ނުިނމި  
 4  މަަސއްކަތް ނިންުމމަށްފަހު ކަުއންސިލްަތކ  ރަސްމީކޮށް ަހވ ލުކޮށްފައިުނވ 

 3 ރަްސމީކޮށް ކައުްނސިލްތަކ  ހަވ ލުކޮށްަފއި 
 4 މައުލޫމ ތު ލިބިފައިުނވ  ކަުއންސިލްތަުކެގ އަދަދު 

ވ ކަން އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިނު  އެގ ރަ() 11 ގެ ނިޔަލަށް 2016އޭޕްރިލް  2.19
އި ވަނީ ކަރަންޓު ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ނުވަ ރަށެއްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް ކައުންސިލްތަކ  ހަވ ލުކޮށްފަ

ވަނަ ދުވަހު  2015ރީ ފެބުރުވަ  9ޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން ވަޔަރުނުކޮށްކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަން 
ކަތް ނިމިފައި ނުވ ކަމ އި މި ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީގައި  ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގައި ކަރަންޓު ވަޔަރު ކުރުމުގެ މަސައް

ބައެއް ރަށްތަކުން  ،ންއި ވެއެވެ. މީގެ ތެރެއި ގެ ދަށުން ކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފަމަޝްރޫއެއްމި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދ ނީ ވަކި 
 ،ން ފަށ ފައިވ ކަމ އިކައުންސިލުގެ ޚަރަދުގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ކަރަންޓު ވަޔަރުކޮށްގެން ޚިދުމަތްދޭ

ށްފައި ނުވ ތީ ކޮމްޕެކްޓަރު ނަމަވެސް ބައެއް ރަށްތަކުގެ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކަށް ތްރީ ފޭސް ކަރަންޓު ވަޔަރުކޮ
 އް ނުވެއެވެ. ންޓްތައް ބޭނުންކުރަން ފެށިފައެފަދަ އިކުއިޕްމަ

ނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުގެ މެއިވ  ގޮތަށް އައިލެންޑް ވޭސްޓް ރަށްތަކަށް ދީމ ވެފައިވ  ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވެން އަންނަނީ ރ ވ ފަ  2.20
މުމަށް މިހ  ކުޑަ ނި މަޝްރޫޢު މަސައްކަތްފަށ  ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއަށް ކުނި ގެންދަން ފެށުމުންނެވެ. އަދި 

ނޑިއެއް ހ ސިލުނުވެ އޮތުމަމަޝްރޫޢުދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވ އިރު  ރަން ބޭނުންވ  ން ހ ސިލުކު މަޝްރޫއިކީ ގެ މުހިއްމު ލަނޑުދަ
 ކެމެކެވެ. ނަތީޖ ތައް ހ ސިލުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ 

 ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވުން  ރެވިފައި ނުވުމ އި ނަތީޖ ތައް ހ ސިލްކުރުމަށް ގެ ބައެއް ނަތީޖ ތައް ހ ސިލުކު މަޝްރޫޢު 

 އިނޭންސިން ފަގެ މަޝްރޫޢުރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރސް( ހ ސިލުކުރުމަށް ނިމުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވ  ނަތީޖ ތައް )ޕަ މަޝްރޫޢު 2.21
 އެގްރީމަންޓްގައި އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. 

 ހަދަން ފެށުން  ކ ދުރަށުގައި  50ގެ ދަށުން އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން %މަޝްރޫޢު)ހ( 

 ންފެށުން ގޭބީސީ އިން ކުނި އުކ ލުމަށް ފީ ނަގަ 50 %ގެ ދަށުން އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ގޭބީސީ ތަކުގެ ތެރެއިންމަޝްރޫޢު)ށ( 

ގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުއައިލެންޑް އި ރަށުގަ 50ގެ ދަށުން އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން %މަޝްރޫޢު )ނ( 
  ފެއްދުންއުސިޓީއަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުނި ނު ކެޕޭ

ނޑައެޅި ނަތީޖ ތަކުގެ ތެރެއިން އޭޕްރިލް  ގައި 2 ޗ ޓުއަދި  1 ޗ ޓު މިގޮތުން  ގެ ނިޔަލަށް 2016އެވަނީ މަޝްރޫއިން ހ ސިލްކުރުމަށް ކަ
 ހ ސިލްކުރެވިފައިވ  މިންވަރެވެ.

  

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ވެފައިވ  މިންވަރު ސިލު ' މި ނަތީޖ  ހ  ހަދަން ފެށުން  ކ ދު ރަށުގައި  50ގެ ދަށުން އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން %މަޝްރޫޢު )ހ( 

ހެދުމުގެ ނަީތޖ  ހ ސިުލެވފައިވ  ިމންަވރު  ކ ދު: 1 ޗ ޓު

ހަދަން ފަށާފައިވަނީ  ކާދު ރަށުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް )ބާވީސް( 22 އަމ ޒުކޮށްފައިވ   މަޝްރޫޢުޕީ.އެމް.ޔޫގެ ލިޔުންތަކުގައިވާގޮތުން  2.22

އޭޕްރީލް  ރަށުގައި އެގޮތުގައި މައުލޫމާތު ދިން  އަނގޮޅިތީމުން. ރރަށުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ނަމަވެސް މި ނުވަ. ރަށެއްގައެވެ ނުވަ
ށ ފައި ވަނީ ފަހަދަން  ކ ދުނުހިމަނ  ބެލުމުން  ފަށ ފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ރަށް ހަދަން ކ ދު  އ  ހަމައަށް 2016

މުމުގެ ކުރިން ނި މަޝްރޫޢުރަށުގައެވެ. ކަނޑައަޅ ފައިވ  ނަތީޖ  ހ ސިލުކުރުމަށް  %36ޓ ގެޓްކޮށްފައިވ  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 
 ކ ދު  ނުލިބޭތީ ތުގެ ކުނިހަދަން ބޭނުންވ  ވަރަށް ކުނިވ  ޒ  ކ ދުހަދަން ފަށަން ޖެހެއެވެ.  ކ ދުމަދުވެގެން އިތުރު ތިން ރަށެއްގައި 

ހެދުމަށް ހުރަސްތަކ އި ކުރިމަތިވެފައިވ ކަމަށް ކައުންސިލްތަކުން މައުލޫމ ތު ދީފައިވެއެވެ. 

 މަސައްކަތްފަށ ފައިދެމުގެ ހެ ކ ދު: އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއްގައި  3ފޮޓޯ 

36%

14%

%50)ހާސިލު ކުރަންޖެހެނީ )ކާދު ހަދަން ފަށާފައިވާ މިންވަރު

ކާދު ހަދަން ފަށާފައިވާ ކާދު ހަދަން ފަށާފައިނުވާ
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' މި ނަތީޖ  ށުން ގޭބީސީއިން ކުނި އުކ ލުމަށް ފީ ނަގަންފެ  50ން އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ގޭބީސީތަކުގެ ތެރެއިން %ގެ ދަށު މަޝްރޫޢު ')ށ( 
 ވެފައިވ  މިންވަރު ހ ސިލު 

ނަީތޖ  ހ ސިުލވެފަިއވ  މިްނަވރު  : ކުނި އުކ ލުމަށް ފީ ނަގަންފެުށމުގ2ެ ޗ ޓު

ކިވަކި ރަށްތަކުގައި މިކަން ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން ބަލަމުންދަނީ ގޭބީސީތަކުގެ މައުލޫމ ތުގެ ބަދަލުގައި ވަ ނަތިޖ  ހ ސިލުވޭތޯ ބެލުމުގައި  މި 2.23
( ރަށުގެ ތެރެއިން )ބ ވީސް 22އަމ ޒުކޮށްފައިވ   މަޝްރޫޢުހ ސިލުވ  މިންވަރަށެވެ. މިގޮތަށް ބަލ ނަމަ މި ނަތީޖ  ހ ސިލުކުރުމަށް 

ނަމަވެސް ފީ ނަގައިގެން ކ ލުމަށް ފީނެގުމުގެ އިންތިޒ މު ގ އިމުކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެން)އެގ ރަ( ރަށެއްގައި ކުނި އު 11މަދުވެގެން 
ރ. ރަސްގަތީމު އަދި ، އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބ. މ ޅޮސް މަޝްރޫޢުކުނި އުކ ލުމުގެ ނިޒ މު ގ އިމު ކުރެވިފައިވަނީ 
އެވެ.  14ގެނިޔަލަށް ހ ސިލުކުރެވިފައިވަނީ % 2016އޭޕްރިލް  ،ރ. ރަސްމ ދޫ މި ތިން ރަށުގައެވެ. މިގޮތުން

މުކުރަން ޖެހެއެވެ. ނިމުމުގެ ކުރިން އިތުރު އަށް ރަށެއްގައި ފީ ނެގުމުގެ އިންތިޒ މު ގ އި މަޝްރޫޢުކުރުމަށް ނަތީޖ  ހ ސިލު މި 2.24
ނިމުމުގެ  މަޝްރޫޢު ފައި ނުވ ތީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހި ށަށްކުނިއުކ ލުމަށް ބޭނުންވ  ވެހިކަލެއް ރަށްރަގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ނަމަވެސް، 

ކަމުގައި ވ ތީ އ އި ށް މަދުންދި ރަށްތަކުގައި އ ންމުން ވެހިކަލް ދުއްވަނީ ވަރަ ކުރިން މި ނ ތީޖ  ހ ސިލުވުން ދުރުކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަ 
ސިލްތަކުގައި ޕިކަޕެއް ން ބައެއް ކައުގިނަ ރަށްރަށުގައި ކުއްޔަށް ނަގ ނެ ލޮރީ ނުވަތަ ޕިކަޕެއް ވެސް ލިބެން ނުހުންނ ތީ އ އި އަދި 

ވެއެވެ. ނަތީޖ  ހ ސިލުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތި ވެފައި  ގެ މިމަޝްރޫޢު ގަތުމަށް ފައިސ  ނެތުމުން 

އިރު މު ދެ ކަމަށްވ މުހިއް ނި މެނޭޖްކުރުމަށް ވަރަށް ކުނި އުކ ލުމުގެ އިންތިޒ މު ގ އިމުކުރުމަކީ ރަށު ފެންވަރުގައި ކު  ހެދުމ އި ކ ދު  2.25
ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރަސް  ކުރުމަށް ން ހ ސިލުކުރަން ބޭނުންވ  ނަތީޖ  ހ ސިލު މަޝްރޫއިނުވުމަކީ  ދިފައިން ހައްލެއް ހޯމަޝްރޫއިމިކަމަށް 

އެޅިގެންދ ނެ ކަމެކެވެ. 

14%

36%

%50)ލު ކުރަންެެހެނ  ހާސި )ކަލެކްޝަން ސިސްޓަމް ގާއިމުކޮށްފައިވާ މިންވަރު  

ކުނި އުކާލުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކުނި އުކާލުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކޮށްފައި ނުވާ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 

 

 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ 

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 
18             ގެ 45 ޙ ފުޞަ

 

ންޓަރުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެ އައިލެންޑް ރަށުގައި  50ގެ ދަށުން އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން %މަޝްރޫޢު )ނ( 
 ފެއްދުން ވުރެ އިތުރަށް ކުނި ނުއު 

ކުނި މި ފެސިލިޓީއަށް  ށ  ރަށްތަކުގައި އުފެދޭފަމިނަތީޖ  ބެލެން އަންނަނީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް  2.26
  ނުވެއެވެ. މިހ ތަނަށް އައި އިރު މި ނަތީޖ ގެ އެއްވެސްވަރަކަށް ހ ސިލުވެފައެއް ،އެހެންކަމުންގެންދަން ފެށުމުންނެވެ. 

ޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއަށް ނޭ ހެދުމ އި ކުނި އުކ ލުމުގެ އިންތިޒ މު ގ އިމުކުރުމ އި ރަށްތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެ ކ ދު 2.27
ޖ ތައް ހ ސިލުވެފައި ނުވުމަކީ ކަންތައްތަކެވެ. އަދި މި ނަތީ ގެންދަން ފެށުމަކީ ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު

 ހުރަސް އެޅިގެންދ ނެ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ވަރަށް ބޮޑަށް ކ މިޔ ބުކަމ އެކު ނިންމުމަށް  މަޝްރޫޢު

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ "ޓ ރގެޓް އައިލެންޑްސް" ' ގައި ވ  މިންވަރު ރިޕޯޓްކުރުމަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  'ރިސަލްޓްސް ފްރޭމްވަރކް ހ ސިލު  ނަތީޖ  
 ނޫން ރަށްތައް ހިމަނ ފައިވުން. 

އައިލެންޑް ތަކުގައި(  ގެޓްޓ  އަމ ޒުކުރ  ރަށްތަކުގައި )ޕްރޮޖެކްޓް  މަޝްރޫޢުނިމުމުގެ ކުރިން  މަޝްރޫޢުއެގްރީމަންޓްގައި  ފައިނޭންސިން 2.28
އްވެސް ލިޔެކިއުމަކުން ޓ ގެޓް އެޕީ.އެމް.ޔޫ އިން ބަލަހައްޓަމުންދ   ،ވަކި ކަންތައްތަކެއް ހ ސިލުކުރުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް

ނޑައެޅިގެން   މި ތު ދިން ގޮތުގައި މ މައުލޫ ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން އްނުވެއެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައެ އައިލެންޑް އަކީ ސީދ  ކޮންރަށްތަކެއްކަން ކަ
ނެވި މި ދެންއަދި  ރަށެއްގައެވެ.)ބ ވިސް(  22ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް ގ އިމުކުރަނީ އައިލެންޑް ގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު 

ވޭސްޓް އައިލެންޑް  މުގައިލިޔެކިއުހިސ ބު އަންގައިދޭ ރަށުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ގޮސްފައިވ  )ބ ވިސް(  22
ތައްޔ ރު ކުރަން  ކ ދުއި، ހެދުމުގެ ތަމްރީން ދީފައިވ  ރަށްތަކ  ކ ދުމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް ގ އިމުކޮށް ނިމިފައިވ  ރަށްތަކ އި، 

އިވ  ދީފަ ޕީ.އެމް.ޔޫ އިންވެ. ދުމަތައް ފައިސ  ނަގަންފަށ ފައިވ  ރަށްތައް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެޚިފަށ ފައިވ  ރަށްތަކ އި ކުނި އުކ ލުމުގެ 
ޓްގެ ޓ ގެޓް އައިލެންޑްސް އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ރަށްތައް ކަމުގައި )ޕްރޮޖެކް  މަޝްރޫޢުބިނ ކޮށް  މަށްލިޔެކިއުމިދެންނެވި  ތަށ އިމައުލޫމ 

 ރަށެވެ.  )ބ ވިސް( 22ހިމަނ ފައިވ   މުގައިލިޔެކިއު ކަމުގައި( އޮޑިޓުން ބަލ ފައި ވ ނީ މި 

 ހ ސިލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވ  ނަތީޖ ތައް އެގްރީމަންޓްގައި  ހ ސިލުކުރުމަށް ފައިނޭންސިންކުރިން ނިމުމުގެ  މަޝްރޫޢު  ،ނަމަވެސް  2.29
)ޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރސް( ހ ސިލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބަލ  ރިޕޯޓްކުރުމަށް އެކުލަވ ލ ފައިވ  'ރިސަލްސްޓް ފްރޭމްވަރކް' ގައި 

ރިސަލްޓްސް  ހިމަނ ފައިވ ތީރަށުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބައެއް ރަށްތައް ވީސް( )ބ  22އެކި ނަތީޖ ތައް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވ އިރު މި 
ގެ ނިޔަލަށް  2016ޖެނުއަރީ  21ނޫން ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މިގޮތުން ހަފްރޭމްވަރކް ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައި ހުރި މައުލޫމ ތު ސައް

 ވަނީއެވެ. ގައި އެ 4ތ ވަލު ހަދ ފައިވ  'ރިސަލްޓްސް ފްރޭމްވަރކް' ގައި ފ ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައިވ  

 : 'ރިސަލްޓް ފްރޭްމވަރކް' ިއން ފ ހަގަކުެރވުނު ކަންަތއްތައް  4ތ ވަލު 

ނޑައަޅ ފައިވ   ހ ސިލު  ކުރަން ކަ
 ނަތީޖ  

'ރިސަލްޓް ފްރޭމްވަރކް' ގައި ހ ސިލުވި 
 މިންވަރު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވ  ގޮތް 

 އޮޑިޓަށް ފ ހަގަވިކަންތައްތައް 

ައމ ޒުކޮށްަފއިވ  ރަށްތަުކެގ  މަޝްރޫޢު
ހަަދްނ  ކ ދުރަުށގައި  50ތެރެއިްނ %

 ފެށުން 

 ވުން ހަދަން ފަށ ފައި  ކ ދުރަށަކުން  10

މިރަށްތަކަކީ: ރ. އުނގޫފ ުރ، ބ. މ ޮޅސް، ބ. 
ތުޅ ޫދ، ރ. ކިނޮަޅސް، ރ. ރަްސމ ދޫ، ރ. 
ރަްސގަތޫުމ، ރ. މަޑުްއވަިރ، ޅ. ނައިަފރު، ޅ. 

 ކުރެންޫދ، ޅ. ޮއޅުވެލިފުށި 

  މަޝްރޫޢުރ. އުނގޫފ ރ އި ބ. ތުޅ ދޫ އަީކ 
( އަމ ޒުކޮށްަފިއވ  ރަށްތަުކގެ )ޓ ގެޓް އައިލެްނޑްސް

 ކަކަށް ުނވުން.ތެރޭަގއި ހިެމނޭ ރަށްތަ
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ދަުށން އަމ ޒުކޮށްަފިއވ   މަޝްރޫޢު
 50ގޭީބސީތަކުގެ ެތރެއިން %

 ގޭީބސީިއން ކުނި އުކ ލުމަށް ފީ 
 ނަގަންފެުށން 

ްނ ުދމަތަށް ފީ ނަގަޚި ރަށަކުން ކުނި އުކ ލުމުގެ 7
 ފަށަފައިުވން. 

ރ.  ،މިރަށްތަކަކީ: ރ. ުއނގޫފ ރު، ބ. ުތޅ ދޫ 
ބ.  ،ޅ. ހިންަނވަުރ، ނ. ޮހޅުދޫ  ،ދުވ ަފރު

 މ ޮޅސް އަދި ރ. ރަްސގަީތމު 

ރ. އުނގޫފ ރ އި  ބ.ތުޅ ދޫ،  ރ. ދުވ ަފރަކީ 
ައމ ޒުކޮށްަފއިވ  ރަށްތަުކގެ )ޓ ގެޓް  މަޝްރޫޢު

  ން. ތަަކކަށް ނުވުއައިލެްނޑްސް( ތެޭރގައި ިހމެނޭ ރަށް

 ފީ ުދމަތަށްޚިމިހ  ހިސ ބަށް ައއިިއރު ކުނި އުކ ލުމުގެ 
ައމ ޒުކޮށްފަިއވ    މަޝްރޫޢުނަގަުމން އަންަނނީ 

ރަށްތަކުގެ )ޓ ގެޓް އައިލެްނޑްސް( ތެރެއިން ބ. 
މ ޅޮހ އި ރ. ަރސްގަީތުމގެ އިތުުރން ރ. ރަްސމ ޫދ 

 އިންކަން. 

ގެ 2016އޭްޕިރލް ޅ. ހިންނަަވރ އި ނ. ހޮުޅޫދގައި 
ްށ ފީ ނަގަްނ ދުމަތަޚި ނި އުކ ލުުމގެ ކު ނިޔަލަށް

 ފަށ ފައި ނުވ ކަން. 

ނޑު މަގުޞަދު ހ ސިލުކުރުމަށް އުނދަމަޝްރޫޢު ގެ ސްކޯޕް ސ ފުކޮށް ބަޔ ންކޮށްފައި ނުވ ނަމަ މަޝްރޫޢު  2.30 ގޫވ ނެއެވެ. އަދި ގެ މައިގަ
އްޓ ނަމަ ރަށްތަކުގައި ގެ ދަށުން ކުރ  މަސައްކަތް ތަފ ތުވެފައި، މިކަމ  ބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ނުބަލަހަ މަޝްރޫޢު އެކި ރަށްތަކުގައި 

ންތައް ނުބަލަހައްޓ ނަމަ އުލިޔެކިމީގެ އިތުރުން ނުހުންނ ނެއެވެ. އްކަން އެނގެން ކެކޮށްފައިވަނީ ކޮން މަސައްކަތްތަ ގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު 
ނޑައަޅ ފައިވ  މަސައްކަތްތަކަކީ ޕްރޮޖެ ނިމިފައިވ  މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކްޓުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވ  "ރިސަލްޓް ފްރޭމްވޯރކް" ގައި ކަ

 އްކަން ޔަޤީންކުރުމަށް އުނދަގޫވ ނެއެވެ. ކެމަސައްކަތްތަ

 މަސައްކަތް ފެށުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެފައިވުން އަމަލީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ 

ތޮޅ އި ރ. އަތޮޅ އި ދަށުން ރ. ވަންދޫ ގައި ގ އިމުކޮށްފައިވ  ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ އަކީ ނ. އަގެ މަޝްރޫޢު މި  2.31
 އުފެދޭ ކުނި ނައްތ ލުމަށް ބ. އަތޮޅ އި ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި އުފެދޭ ކުންޏ އި މި އަތޮޅުތަކުގެ ރިސޯޓުތަކ އި ސިނ އީ ރަށްތަކުގައި

 ހ އްސަ އިންސިނެރޭޓަރެއް ޓީއެކެވެ. ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގައި ކުނި ނައްތ ލުމަށް މިކަމަށް ގ އިމުކޮށްފައިވ  ފެސިލި 
ކަލް ކުރެވޭނެ ކުނި އަދި ބަހައްޓ ފައިވެއެވެ. އަދި އިންސިނެރޭޓަރަށް ކުނި އެޅުމުގެ ކުރިން އިންސިނެރޭޓަރަށް ނޭޅޭ ކުންޏ އި، ރީސައި

.ޔޫ އިން މައުލޫމ ތުދިނެވެ. ނި ވަކިކުރުމަށްފަހު އިންސިނެރޭޓަރަށް އަޅ ނީ ބ ކީ ހުންނަ ކުނިކަށް ޕީ.އެމްކ ދު ހަދަން ބޭނުންކުރެވޭނެ ކު
' އެއް ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މީގެ އިތުރުން އިންސިނެރޭޓް ކުރ  ކުނި ހުންނ ނީ އަޅިއަށް ވެފައިކަމުން، މި އަޅިތައް އެުޅމަށް 'ލޭންޑްފިލް

 ފެން ނުވަތަ އެޒ ތުގެ އެއްވެސް 'ލޭންޑްފިލް' ހަދ ފައިވަނީ އެތަނުގައި އުފެދޭ ،ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުންމެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގައި ގ އިމު
ނެވެ. ރީޖަނަލް ވޭސްޓް ދިއެއްޗެއް ބިމަށް ނުފައިބ ގޮތަށް ފެންފަށަލަ ތަގައްޔަރު ނުވ ނެހެން ކަމުގައި ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން މައުލޫމ ތު 

އެޅޭނެކަމަށް ޕީ.އެމް.ޔޫ  )ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހު ކުނި 10ގ އިމުކޮށްފައިވ  'ލޭންޑްފިލް' އަށް  މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގައި މިހ ރު
 އިން އަންދ ޒ ކުރެއެވެ. 
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ގެ ބައެއް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގައި ހުރި އިންސިނެރޭޓަރު : ރީޖަނަލް ވޭސްޓް 4ފޮޓޯ 

: އިންސިނެރޭޓްކޮށްފައި ހުންނަ ކުނި އެޅުމަށް ހަދ ފައިވ  "ލޭންޑް ފިލް" 5ފޮޓޯ 

: 'ލޭންޑްފިލް' ގައި އުފެދޭ ފެނ އި މިޒ ތުގެ އެއްޗެހި ދިއުމަށް މިކަމަށް ހަދ ފައިވ  'ލީޗޭޓް ޕޮންޑް' ތައް 6ފޮޓޯ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2013ސައްކަތް ޝެޑިއުލްގައިވ  ގޮތުން ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ މަގެ މަޝްރޫޢު  2.32
ގެ ނިޔަލަށް ވެސް ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 2016ނިންމަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް، އޭޕްރިލް 

ގޮސްފައިވ  ހިސ ބު  ނުފެށި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެފައެވެ. މީގެއިތުރުން ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް
ގައި ވަންދޫއަށް ގޮސް ބެލިބެލުމުން އެނގުނުގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް  2016އޭޕްރިލް  5ބެލުމަށް އޮޑިޓަރުން 
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މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަދިވެސް ނުނިމެއެވެ. މިގޮތުން ނުނިމި ހުރި މުހިއްމު ބައެއް 
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.   

 ައިވ  އުޅަނދު ރ. ވަންދޫއަށް ކުނި ގެންނަ ތިން އުޅަނދުގެ ތެރެއިން ދެ އުޅަނދު ބަނދެ ނިމިފައި ނުވުން. އަދި ނިމިފ
 ރ. ވަންދޫއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވުން 

  ްވުން. ރަންތައް ފެށިފައި ނު ޕްލޭންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ރަށްރަށުން ކުނި ގެނެސްގެން އިންސިނެރޭޓަރުގެ ޓެސްޓ 

 .ްއިންސިނެރޭޓަރު އޮޕަރޭޓްކުރ ނެ މުވައްޒަފެއް ހޯދ ، ތަމްރީނުތައް ފަށ ފައިނުވުނ 

  ްފަޔ ރ ފައިޓިންގ ސިސްޓަމެއް ހަރުކޮށްފައިނުވުނ 

  .ްރ. ވަންދޫގެ ބޭރު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވުނ 

އަދި  .ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެން ވެސް ބައެއް މަސައްކަތްތައް އަދި ވެސް ނުނިމި ހުރި މަތީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރު  2.33
ވުނެވެ. ރީޖަނަލް ވޭސްޓް ފަށ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ އަމަލީ މަސައްކަތް މިކަމުގެ ސަބަބުން 

ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން ވ ތީކަމަށް އައިސްފައި ތަކެއްބަދަލު  ބޮޑެތި ށްޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްކޯޕަ ލަސްވެފައިވަނީ މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް 
  މައުލޫމ ތު ދީފައިވެއެވެ.

ތަކުގައި އެކި ބ ވަތުގެ މި ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވެފައިވ ތީ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު މީގެ އިތުރުން  2.34
ރުތަކުގައި އެކި ބ ވަތުގެ ކުނި ވަކިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ހަދ ފައިވ  ތަންތަން ފުރި، ބައެއް އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަ

ންޓަރުތަކުން މިގޮތަށް ވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. އަދި ބައެއް ރަށްތަކުގެ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެ ކުނި އެއްވ ން ފަށ ފައި
ހަގަކުރަމެވެ. ކުނި އެންދުމަކީ ބަހައްޓ  ކުނި މަދުކޮށް މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުނި އަންދަން ފަށ ފައިވ ކަން ފ  

އިރި ސަރަހައްދުތަކުގައި  ވިހަ ގޭސްތަކުން ވައި ނުސ ފުވުމ އި، މިކަމުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނ އި އަދި ކަމިކަމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ
 ދިރިއުޅޭ އ ންމުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ސިއްޙީ ގެއްލުންތަކެއް ކުރ ނެ ކަމެކެވެ. 

ށްތަކުގެ ކުނީގެ ރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ރަރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި ނުވ ތީ މި ސަ 2.35
އިގަނޑު އެއް ކޮމްޕޯނަންޓް ގެ މަމަޝްރޫޢު މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. އަދި 

 .ހެއްކެކެވެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވ ކަމުގެ  މަޝްރޫޢު ހ ސިލުކުރެވިފައި ނުވުމަކީ 
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ނޑުގެ ބ ވަތްތައް އެޅުމަށް ހަދ ފައިވ  ބައި ފުރިފައި 7ފޮޓޯ   : އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއްގައި ދަގަ

 

ނޑު ޏ އިބޮޑެތި ކުން:  8ފޮޓޯ   އަޅ ފައި  ންޓަރު ކައިރީގައިވ  ސަރަހައްދަކަށްއައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެފަދަ ތަކެތި ދަގަ
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 މުންދަނީ ދަ: އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއްގައި ކުނި އަން 9ފޮޓޯ 

ކ  ފަރ ތަ  މަށް ވަކި ނިމެން ވަރަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވ އިރު ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހިންގު މަޝްރޫޢު 
 ހަވ ލުކޮށްފައި ނުވުން 

އިވެޓް ޕ ޓްނަރޝިޕް ރަ ޕްއެކުލަވ ލިއިރު ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހިންގުމަށް ނިންމ ފައި ވަނީ ޕަބްލިކް  މަޝްރޫޢު 2.36
ޝަން އަލުން އުފައްދ  އެއްގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރ ތަކ އި ހަވ ލުކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް، ސަރުކ ރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭ 

ގައި ރީޖަނަލް  2016ޖޫން  1ލިޓީ ހިންގުން ހަވ ލުކުރުމަށް މަޝްވަރ  ކުރެވެމުންދ ކަމަށ  މިގޮތުން މި ކޯޕަރޭޝަނ އި މި ފެސި
މް.ޔޫ އިން މައުލޫމ ތު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ އި ހަވ ލުކުރުމަށް ރ ވ ފައިވ ކަމަށް ޕީ.އެ ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ

ންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން  ފެސިލިޓީ ހިންގ ނެ ގޮތުގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނެއް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަދީފައިވެއެވެ. ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
 ން ވަނީ ފައިނަލް ނުކުރެވިއެވެ. ބައެއް މައުލޫމ ތު އަދިވެސް ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވ ތީ ބިޒްނަސް ޕްލޭ ،ޑްރ ފްޓްކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް

ނޑައަޅ ފައި ވ އިރުނިންމުމަށް މަޝްރޫޢު ގެ ނިޔަލަށް  2016ޖޫން  30 2.37 ގެ   2016ފެސިލިޓީ ހިންގ  ފަރ ތ އި ޖުލައި  ، ކަ
ވެގެންދ ނެ ކަމުގައިދެކެމެވެ. ނިޔަލަށްވެސް ހަވ ލުނުކޮށް އޮތުމުން ރީޖަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފެށުން އިތުރަށް ލަސް

ކަމަށް އިތުރު ޚަރަދ އި ތަކަކަށް މި މަސައްކަތުގައި އުޅެންޖެހި މި ގެ މުވައްޒަފުން އިތުރު ދުވަސްމަޝްރޫޢު އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން، 
 ވަގުތު ހިނގ ނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

 ތަމްރީނުކޮށްފައި ނުވުން ވައްދ  މުވައްޒަފުން އަށް ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ 

ގެ ނިޔަލަށްވެސް  2016ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން އޭޕްރިލް  2.38
ލު މުވައްޒަފަކ އި ފެސިލިޓީގައި މުޅި ފެސިލިޓީ މެނޭޖްކޮށް ބަލަހައްޓ ނެ ފަންނީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވ  ގ ބި  ،މިގޮތުން ނުވެއެވެ.ވައްދ ފައި 
އިނުވ ކަން ންޖީނު، ރިވަރސް އޮސްމޯސިސް ޕްލ ންޓް، އަދި އިންސިނެރޭޓަރު އޮޕަރޭޓް ކުރ ނެ މުވައްޒަފުން ވައްދ ފަހުރި އި

 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 

މިހ ރު އިންސިނެރޭޓަރުގެ ޓެސްޓް ރަންތައް ފަށ ފައިވ އިރު ޓެސްޓް ރަންތަކުގައި އުޅެނީ އިންސިނެރޭޓަރު ސަޕްލައިކޮށްދިން  2.39
ކުރަމެވެ. މިއީ މިފަދަ ބޮޑު އިންސިނެރޭޓަރެއް ރ އްޖޭގައި ބަހައްޓ  ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމުން މި ދުވަސްވަރު ފަރ ތުންކަން ފ ހަގަ

އިންސިނެރޭޓަރު އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭނެ މުވައްޒަފުން ހޯދައި ތަމްރީނު ނުކުރ ނަމަ އިންސިނެރޭޓަރެއް އޮޕަރޭޓް 
ފަރ ތެއް ފަހުން ހޯދަން އުނދަގޫވ ނެކަމުގައި ދެކެމެވެ.  އަދި މުވައްޒަފުން ވެއްދުން ލަސްވ ނަމަ  ކުރަން ދަންނަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވ 
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ށް އެމީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސަޕްލަޔަރުގެ އިންޖިނޭރު އަނެއްކ ވެސް އިތުރު ދުވަސްތަކަކަށް މަޑުކުރަންޖެހި އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް މިކަމަ
 ވެ. ކުރަން ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވ  ކަމެކެ 

 ން އެކަށީގެންވުން އިންސިނެރޭޓަރަށް ބޭނުންވ  ވަރަށް ކުނި ނުލިބު 

)ވިހި( ޓަނުގެ ކުނި  20ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން މައުލޫމ ތު ދިން ގޮތުގައި އިންސިނެރޭޓަރު ބޭނުންވ  ހޫނުމިނުގައި ޖެއްސުމަށް އެއްފަހަރ   2.40
ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައި  މިހ ރު ޕްލޭންކޮށްފައިވ  ގޮތުން ކުނިރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް . ބޭނުންވެއެވެ 

ގެ ރިސޯޓްތަކުންނެވެ. އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ނ. ރ. ބ. އަދި ޅ އަތޮޅުގު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުންނ އި މި އަތޮޅުތަކު މަޝްރޫޢުވަނީ 
އި ރިސޯޓްތަކުގެ ކުނި ދ އިރ އެއްގައި ކުރަމުން ނުދ ތީ އ  ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އަދި އެހ  ފުޅ   ނަމަވެސް ރަށްތަކުގެ

ތުން ގިނަ ރަށްތަކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގ  ގޮތުން ބޭނުންވ  ވަރަށް ކުނި ނުލިބުމަކީ އެކަށީގެންވ  ކަމެކެވެ. މިގޮ
 ހ އްސަކޮށް އައިލެންޑް ވޭސްޓް އް ކުރިމަތިވ ނެކަމ އި ވަކިންއުފުލުމަށް ވެހިކަލެއް ލިބިފައި ނުވ ތީ ރަށްތަކުން ކުނި ގެނައުމަށް ދަތިތަކެ 

ވ ނެއެވެ. ރަށްތަކުގެ އ ބ ދީ ބަނދަރ އި ހަމައަށް ކުނި ގެންދިއުމަށް ދަތިތަކ އި ކުރިމަތި  ،މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ އި ބަނދަރ އި ދުރުނަމަ
ކެވެ. އަދި މިހ ރު ގިނަ ކުނި ލިބުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެކަމެމަދުވެފައި އުފެދޭ ކުނި ނިސްބަތުން މަދުވުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވ  ވަރަށް 

ސިލިޓީއަށް ކުނި ގެންދިއުމ  ރިސޯޓްތަކުން ކުނިގެންދަނީ ތިލަފުއްޓަށް ކަމަށްވެފައި އަދި ރިސޯޓުތަކުން ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެ
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކުނި ގެންދިއުމަކީ ރީޖަނަލް  ބެހޭގޮތުން ރިސޯޓްތަކ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައި ނުވ ތީ، ތިލަފުއްޓަށް

 ފެސިލިޓީއަށް ގެންދ  ކުނި ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑުތަން މަދުވެގެން ދ ނެ ކަމެކެވެ. 

ދުތަކެއް ހިނގ ، ރީޖަނަލް ރަށްތަކުންނ އި ރިސޯޓްތަކުން އެކަށީގެންވ  ވަރަށް ކުނި ނުލިބޭނަމަ އިންސިނެރޭޓަރު ހިންގުމަށް އިތުރު ޚަރަ  2.41
ތެއްގައި މިކަން ހިންގ  ގޮ ޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ ޚަރަދުތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެގެންދ ނެއެވެ. އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ވޭސް

 ކެވެ. ވުމަކީ އެކަށީގެންވ ކަމެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގ ނެ ކަމެއްކަމުގައި 

މެނޭޖްކޮށް ހިންގުމ އި ބެހޭގޮތުންނ އި، ތަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އަދި ބަޖެޓިންގ    ފެސިލިޓީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް 
 ޕްލޭންތައް ފައިނަލް ކޮށްފައިނުވުން 

ންގ ނެ ގޮތުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ  ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހަވ ލުކުރުމުގެ ކުރިން އެތަން ހި 2.42
 ކުންފުންޏަކ  ވަނީ ފެސިލިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނ އި ބަޖެޓު ހެދުމ  ބެހޭ ޕްލޭންތައް އެކުލަވ ލުމަށް ބޭރުގެޕްލޭންތަކ އި، 

ދިއުމަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހަވ ލުކޮށްފައެވެ. މި ޕްލޭންތައް އެކުލަވ ލުމުގެ އިތުރުން މި ޕްލޭންތަކުގައިވ  ގޮތަށް ކަންތައްތައް ގެން 
 ހަތަރު މަހުގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހިންގުމަށް ހޮވ  އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރަށް ،ކޮށްއަދި ވަކިން ހ އްސަ

ންތައް ހަދ  ނިމިފައި ގެ ނިޔަލަށް މި ޕްލޭ 2016ތަމްރީނު ދިނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްގައި އެއްބަސް ވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އޭޕްރީލް 
ންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް މިފަދަ ކު ވައްދ  އެ ފަރ ތް ތަމްރީނުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ވޭސްޓް މެނޭޖްމަނުވެއެވެ. އަދި އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރަ

 ތަމްރީނު ނުކޮށް ތަނުގެ މުވައްޒަފުން ރަނގަޅަށް ،ބޮޑުތަނެއް ހިންގުމުގެ ފަންނީ ތަޖުރިބ  ލިބިފައި ނުވ ތީ، މި ޕްލޭންތައް ނުނިންމ 
ވެ މީހުންނަށ އި ތަނުގައި ބުރޫއެރުމަކީ ގ ތްކަމެކެވެ. އަދި ނުރައްކ ތެރި ހ ދިސ އެއް ދިމ  މަސައްކަތް ފަށައިފިނަމަ އޮޕަރޭޝަންސްއަށް 

    ބަހައްޓ ފައިވ  އަގު ބޮޑު ތަކެއްޗަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމަކީ ގ ތްކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެން އިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަ 
 ނެތުން 

އެހެން ނަމަވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުންހިމެނެއެވެ. ރައްކ ތެރިކަމ އި އެކު ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަޤްސަދުގެ ތެރޭގައި  2.43
ށު ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދެމެހެއްޓެނެވި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތަކ އި ރަ 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 

 

 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ 

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 
25             ގެ 45 ޙ ފުޞަ

 

ގައި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް އެކަށީގެންވ  ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ފ ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީ 
 އެވަނީއެވެ. 

ންފަރ ތްތަކަށް ތަމްރީން ތްތަކުން އެތަމްރީންގެ ބޭނުންކޮށްފައިނުވުމ އި އަދި އެހެ ކ ދު ހެދުމުގެ ތަމްރީނު ދީފައިވ  ބައެއް ފަރ  )ހ( 
 ދީފައިވ ކަން އެނގެންނެތުން 

ކަންތައް ކަމުގައިވ އިރު މި ކ ދު ހެދުމަކީ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުން އ މްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭނެ މުހިއްމު އެއް 2.44
ޖެކްޓުން ދީފައިވ އިރު ޕްރޮކ ދު ހެދުމުގެ ތަމްރީނުތައް  އަދިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މަސައްކަތް ދެމެހެއްޓެނި 

ވެ. މިގޮތުން ތަމްރީން ދީފައިވ  ފަރ ތްތަކުން މި ތަމްރީންގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކޮށްފައެއްނުވެއެ ބައެއް ތަމްރީންކޮށްފައިވ  
ން ހޯދ ފައިވ  ފަރ ތްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރަށު ފެންވަރެއްގައި ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އަދި ތަމްރީ ބައެއް ފަރ ތްތަކުން ކ ދު

ޒަފުންނަށް ތަމްރީނު އެއްވެސްކަމަކަށް އިޤުރ ރުކޮށްފައި )މިސ ލަކަށް އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ހިންގ ނެ މުވައް
 އެކަށީގެންވ ކަމެކެވެ.  މަކީ ނުގެންދެވުދިގުމުއްދަތަކަށް ކުރިޔަށް  ގައި ދެމެހެއްޓޭނޭ ގޮތެއް  ކަތްކ ދު ހެދުމުގެ މަސައްދިނުން( ނުވ ތީ 

 ފަރ ތެއް ނެތުން  އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލ ނެ )ށ( 

 މަޝްރޫޢު . ނަމަވެސް، މަސައްކަތްތައް މިހ ރު ބަލަމުން ގެންދަނީ ޕީ.އެމް.ޔޫ އިންނެވެއައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ  2.45

 ރަށްރަށުގައި ކުނީގެ ނިމުމަށްފަހު އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް އެދެވޭ ފެންވަރަކަށް ކުރޭތޯ އ އި
ސް މެނުއަލް ގައި ގެ އޮޕަރޭޝަންމަޝްރޫޢު  ވެ.ރ ތެއް ނެތެ މޮނިޓަރކުރ ނެ ފަ މައްސަލަތައް ހައްލުހޯދ  މިންވަރު ބަލ  މިކަންތައް 

ޓަރކޮށް މަސައްކަތްތަކުގެ ޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުން ކުރ  މަސައްކަތްތައް ބަލ  މޮނި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގައި އައިލެންޑް ވޭސް
ކު އެރަށެއްގައި މަންޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރގެ އެހީތެރިކަމ އެފެންވަރު ބެލުމުގައި އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދ ކުރ ނީ އެންވަޔަރަން

ޓަރުން މި މަސައްކަތް ގ އިމުކޮށްފައިވ  އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއެވެ. ނަމަވެސް، އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސަރޗް ސެން
 ގިނަ  އެދެވޭގޮތެއްގައި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވ ކަން އެނގެންނެތް އިރު އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް 

ރކޮށް ހުރިހ  ރަށެއްގައި ށްތަކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދ ގޮތް މޮނިޓަ ނުހިނގ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ރަ ރަށްރަށުގައި
ތްނަމަ ރަނގަޅު ނެށް އިދ ރ އެއް ޒިންމ ދ ރުކަމ އެކު ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތް ގެންދިއުމަށ އި ފަންނީ ލަފ  ދިނުމަ

 . ފެންވަރަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވ ނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ

  ވ ލުކޮށްފައިވުން ހަ ބައެއް ރަށްތަކުގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިދޭސީންނ  )ނ( 

ސްތަކުން ވަރަށް ގިނަ ޔ އި އަދި ކައުންސިލުތަކުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވ  ސުވ ލު ކަރުދ  އްއޮޑިޓަރުން ރަށްރަށަށް ކުރި ދަތުރުތަކުގަ 2.46
ނޑ އި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބޭރު މީހުންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލ ފައިވ ކަ ބޭރު ން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. ރަށްރަށުގެ ކުނި ގޮ

ންޖެހޭ އެންމެ ބ ރުމިނުގައި މި މައްސައްކަތް ކުރަކީ ކުނި މެނޭޖްކުރ ނޭ ގޮތުގެ ތަމްރީން ލިބިފައިވ  ފަރ ތްތަކެއްކަމަށްނުވ ތީ މީހުންނަ
ށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އަދި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ނުކުރެވުމަކީ އެކަށީގެންވ  ކަމަކެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަ 

ދ ނޭކަމަށް ދެކެމެވެ. ބޭރު  ރަށަކުންވެސް އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދ ނޭ މީހަކު އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެގެން ކުރުމަށް ކޮންމެ
ށް ފުރުސަތު ގެއްލި އަދި މަސައްކަތު މީހުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވ  ފަރ ތްތަކަ

 ކަށް މިކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިތަކ އި ކުރިމަތިވ ނެ ކަމެކެވެ.ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަ 
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  ރުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރުން ކުނިއުކ ލުމުގެ ނިޒ މު ރަށްރަށުގައި ގ އިމުކު )ރ( 

މެނޭޖްމަންޓް  ބޮޑެތި ޑަސްބިންތައް ރަށްތަކަށް ދީފައިވީ ނަމަވެސް ފަސް މަޑުކަމުން މި ތަކެތި ދަމ ފައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް 2.47
 އަދިވެސް ކުނި އުކ ލުމުގެ ސެންޓަރުތަކަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. އަދި ވެހިކަލެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގައި
ލްއިން ންސިކަން ކުރަނީ ކައުއިންތިޒ މު ނުފެށިވ ކަން ވެސް ފ ހަގަކުރަމެވެ. ކުނިއުކ ލުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށ ފައިވ  ރަށްތަކުގައި މި
ބަބުން އެންމެ އެކަށީގެންވ  ޕިކަޕެއް ގަނެގެން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރ ތެއްގެ ޕިކަޕެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެންނެވެ. ވެހިކަލެއް ނެތުމުގެ ސަ

 އިވެއެވެ. މަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތި ވެފަކުރުރަށްރަށުގައި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ނުވ ތީ އައިލެންޑް ވޭސްޓް  ވ  ގޮތަށް ކުނި އުކ ލުމުގެ ޚިދުމަތަށް ފީ ނެގުމުގެ މަގު ރަށްތަކަށް ފަހިކޮށްދެވިފައިރ ވ ފައި މަޝްރޫއިން  2.48
 ސަބަބުން ދެމެހެއްޓެނިވި މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކަށް އ މްދަނީ ހޯދޭނެ މ  ބޮޑު ގޮތްތަކެއް ނެތްކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިކަމުގެ 

 ރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދ ނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. ގޮތަކަށް ކުނި މެނޭޖްކު 

 އި ނުވުން. އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  ފައިސ  ލިބޭނެ މަގެއް ހޯދައިދެވިފަ )ބ(  

ނެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ރަ ދިނުމަށް ދ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް ހިންގުމަށްދ ނެ ޚަރަދ އި މުވައްޒަފުންގެ މުސ  2.49
ނޑައަޅ ފައި ވަނީ މި ސެންޓަރުތަކުންދޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކުން އަގު ނަގައިގެން ލިބޭ އ މްދަނީއިންނެވެ  މި ޚަރަދުތައް  ،. ނަމަވެސްކަ

ން އައިލެންޑް ވޭސްޓް މުވައްޒަފުން ލައިގެ މިގޮތުންނެތްކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.  އ މްދަނީ ހޯދ ނޭގޮތްތައްހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވ  
އަދި ކުނި  ތެވެ.އް ނެމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް ހިންގަން ފަށ ފައިވ  ސެންޓަރުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް މުސ ރަދެވޭނެ ގޮތެ

ރަށް ކައިރީގައި ރިސޯޓްތައް އް ރަށްއުކ ލުމުގެ ޚިދުމަތް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެށިފައި ނުވ ތީ މިކަމުން އ މްދަނީ ހޯދެން ނެތްކަމ އި ބައެ
  ނެތެވެ.ނެތުމުން އެފަދަ ރަށްރަށުން ހަދ  ކ ދު ވިއްކ ނެ މ  ބޮޑު މ ކެޓެއް 

މިކަމުން ވެސް އަދި  ގިނަ ރަށްތަކުގައި ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ އުސޫލެއް ގ އިމުކޮށްފައި ނުވ ތީ މީގެ އިތުރުން 2.50
ސައިކަލް ކުރުމުގެ )ނަވ ރަ( ރަށުގެ ތެރެއިން ރީ 19ދީފައިވ  އޮޑިޓަށް މައުލޫމ ތު  ،މިގޮތުން ވެ.އ މްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތެ 
 އެންމެ ރަށަކުންނެވެ.  ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީގައިޑްލައިނެއް ހަދ ފައިވ ކަމަށް 

ގޮތްތައް ވަރަށް މަދުކަމ އި  ހޯދޭނެމި ކަންތައްތަކަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް ހިންގުމަށް އ މްދަނީ  2.51
ހަގަކުރަމެވެ. އައިލެންޑް މިހ ރު އޮތް ގޮތުން މިތަންތަނުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދޭނެ ވަރުގެ އ މްދަނީއެއް ނުލިބޭނެކަން ފ 

 މަޝްރޫޢު  ހޯދ ނެ މަގު ދަނީވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް އެތަންތަނުން އ މް 

 ތަކ އި ކުރިމަތި ވ ނެކަމެކެވެ. މަޝްރޫ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަތި ނިމުމުގެ ކުރިން ހޯދައިދެވިފައި ނުވުމަކީ މި

އ އި  ކުރެވުނު ސ ވޭ މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ހޯދުމަށް  ރަށްތަކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އިންތިޒ މު ހަމަޖެހިފައިވ  ގޮތ  
 ކަރުދ ހުގެ ނަތީޖ    ފޮނުވ ފައިވ  ސުވ ލު ކައުންސިލްތަކަށް 

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދ  ގޮތް ބެލުމަށް މި ރަށްތަކުގެ ރަށު )ބ ވީސް( ރަށުގައި  22އަމ ޒުކޮށްފައިވ   މަޝްރޫޢު 2.52
ރަށްތަކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އިންތިޒ މު ހަމަޖެހިފައިވ   ،ތުރުންމީގެއިކައުންސިލްތަކަށް ސުވ ލުކަރުދ ހެއް ފޮނުވުނެވެ. އަދި 

 ތެރެއިން ތިން  އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ރަށްތަކުގެ މަޝްރޫޢުވޭ ކުރުމަށް މި ސ  ވޭ ކުރެވުނެވެ. ހޯދުމަށް ސ  ގޮތ މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް
ވޭ ފޯމްތައް އެ ވޭ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ސ ރަށުގައި ސ )ނަވ ރަ(  19 ބ ކީއޮތްވޭކޮށްފައި ވ އިރު ށް އޮޑިޓް ޓީމުން ގޮސް ސ  ށަކަރަ
ސްކޫލުންނެވެ.  ފޯމުތައް ފޮނުވ ފައިވަނީ އެންމެ ދެ ފަހު ވޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްނަމަވެސް، ސ  ސުކޫލްތަކަށް ފޮނުވުނެވެ. ތަކުގެ ރަށް
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ވޭކޮށްފައިވ  ފަސް ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ސ   ފަރ ތެކެވެ. )އެއްސަތޭކަ ހައެއް( 106 ވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ޖުމްލަ ސ މި
 ވޭގެ މައުލޫމ ތު ހިއްސ ކުރުމަށް ރަށްތަކަށް ނަން ދެވިފައިވ  ސ    ގައި ވަނީއެވެ. އަދި 5ތ ވަލު މަސައްކަތް މިހ ރު ކުރަމުންދ  ގޮތް 

 ގައި ވަނީއެވެ.  6ތ ވަލު ގޮތް 

 : ސަރވޭ ހިްނގ ަފއިވ  ރަށްަތކުގައި ކުނި ެމނޭޖްކުުރުމގެ މަަސއްކަތްަތއް ކުރަމުްނދ  ޮގތް  5ތ ވަލު 

 އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު  ސަރވޭ ހިންގ ފައިވ  ރަށުގެ އަދަދު 
 ގ އިމުކޮށް ނިމިފައި 

 ފަށ ފައި  ޚިދުމަތް ކުނި އުކ ލުމުގެ 

5 3 2 

ފައި ވަނީ ތިން ދޭން ފަށ  ޚިދުމަތްށް ރަށުގެ ތެރެއިން އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ގ އިމުކޮ  ވޭ ހިންގި ފަސްސ  2.53
 އޮތް ދެ ރަށުގައި އަދި ބ ކީ ރަށެއްގައެވެ. ދެމިތިން ރަށުގެ ތެރެއިން ވަނީ ފަށ ފައި  ޚިދުމަތްރަށެއްގައެވެ. އަދި ކުނި އުކ ލުމުގެ 

 ފަށ ފައެއް ނުވެއެވެ.  ޚިދުމަތްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އައިލެންޑް ވޭސް

 :  ސަރޭވގެ މައުޫލމ ތު ހިްއސ ކުރުަމށް ރަށްތަކަށް ނަްނދެވިަފިއވ  ޮގތް 6ތ ވަލު 

ސަރވޭ 
 ކޮށްފައިވ  ރަށް 

 މިހ ރު އޮތް ހ ލަތު 

  ަފށ ނު ޚިދުމަތްފަށ ފައި، ކުިނއުކ ލުުމެގ  ަމސައްަކތްވޭސްޓް ެމނޭްޖމަންޓް ސެންަޓރުގެ އައިލެްނޑް   1 ރަށް

އުްނސިލުްނ ކަ  ޚިުދމަތްފަށ ފައި، ކުނިއުކ ުލމުގެ  ޭވސްޓް ެމނޭޖްަމންޓް ސެްނޓަރުގެ މަަސއްކަތްއައިލެްނޑް  2ރަށް 
 ދެމުްނދ  

އުްނސިލުްނ ކަ  ޚިުދމަތްފަށ ފައި، ކުނިއުކ ުލމުގެ  ޭވސްޓް ެމނޭޖްަމންޓް ސެްނޓަރުގެ މަަސއްކަތްއައިލެްނޑް   3 ރަށް
 ދެމުްނދ  

  ނުފަށ  ވޭސްޓް ެމނޭްޖމަންޓް ސެންަޓރުގެ ަމސައްަކތްއައިލެްނޑް   4 ރަށް

  ނުފަށ  ވޭސްޓް ެމނޭްޖމަންޓް ސެންަޓރުގެ ަމސައްަކތްއައިލެްނޑް   5 ރަށް

 ކުނި އުކ ލުމުގެ ކަންތައްތައް މިހ ރު އޮތް ގޮތް )ހ( 

ގޮތ އި ކުނި އުކ ލުމުގެ ކުރިން އެކި ބ ވަތުގެ ހަމަޖެހިފައިވ   އިންތިޒ މުރަށުގައި މިހ ރު ކުނި އުކ ލުމުގެ  ފަސްވޭ ހިންގ ފައިވ  ސ  2.54
 ގައި ވަނީއެވެ.  4ޗ ޓު  އަދި  3ޗ ޓު ކުނި ވަކިކުރ  މިންވަރު 
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 : ރަށްތަކުގައި ކުނި އުކ ލުމަށް ހަމަޖެހިަފިއވ  ތަން 3 ޗ ޓު 

 

ން ވެސް ބުނެފައިވަނީ ސަރވޭ ކޮށްފައިވ  އެންމެ  ،ރަށުގައި ތިންގ އިމުކޮށް ނިމިފައިވ   ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުއައިލެންޑް  2.55
ވެ. ސަރވޭ ކުރިއިރު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ކަމަށެއައިލެންޑް މިހ ރު ކުނި އުކ ލަމުންދަނީ ރަށުގައި ގ އިމުކޮށްފައިވ  

 މީހުން  %37ގައި(  4ދެ ރަށުގެ ތެރެއިން އެއް ރަށުގައި )ރަށް ގ އިމުކޮށްފައި ނުވ   ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުއައިލެންޑް 
ނޑަށެ މީހުން ކުނި އުކ ލ ކަމަށް 63ކުނި އުކ ލަނީ މޫދަށެވެ. އަދި % ނި މީހުން ކު  100%ގައި  5ވެ.  ރަށް ބުނެފައިވަނީ ކުނި ގޮ

 ކުނި ގޮނޑަށެވެ.   ކ ލ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީއު

 : ކުނި އުކ ލުމުގެ ކުރިން ެއކި ބ ވަުތގެ ކުނި އެކިރަށްތަުކަގއި ވަކިުކރ  މިްނވަރު   4 ޗ ޓު 

 

ރަށުގައި އެންމެން ވެސް ކުނި  ގ އިމުކޮށް ނިމިފައިވ  ތިން ސެންޓަރު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އައިލެންޑް ވޭ އިން ފ ހަގަވި ގޮތުގައި ސ  2.56
އަދި ފަށ ފައި  ޚިދުމަތްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު އައިލެންޑް ނަމަވެސް، ވަކި ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.  އުކ ލަނީ އެކި ބ ވަތުގެ ކުނި

އައިލެންޑް ވަކި ނުކުރ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ބައެއް މީހުން ނުވ  ރަށްތަކުގައި ކުނި އުކ ލުމުގެ ކުރިން އެކި ބ ވަތުގެ ކުނި 
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މިހާރު ކުނި އުކާލާތަން 

ނޑުދޮށަށް  މޫދަށް  / ގޮ ނޑަށް   ކުނި ގޮ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ސެންޓަރަށް
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ން ކުނި އުކާލުމުގެ ކުރިން އެކި ބާވަތުގެ ކުނި ވަކިކުރަ 

ވަކިކުރޭ ނުކުރޭ
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މީހުން ކުނި އުކ ލުމުގެ  7ކުން ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި % 4ދޭން ފަށ ފައިނުވ  ރަށް  ޚިދުމަތްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު 
 ވަކި ނުކުރ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މީހުން ކުނި  19%ގައި  5ނުކުރ ކަމަށް ބުނެފައިވ އިރު ރަށް  ކުރިން އެކި ބ ވަތުގެ ކުނި ވަކި

 ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގ  މިންވަރ އި، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން )ށ( 

ނި މެނޭޖްކުރުމ  ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރ މް ކުއިން ލިބުނު މައުލޫމ ތަށް ބިނ ކޮށް ރަށްތަކުގައި  ސ ވޭ 2.57
އަދި ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވި ސުވ ލު ކަރުދ ހުން ލިބުނު މައުލޫމ ތުން  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވަނީއެވެ. 5ޗ ޓު މިންވަރު ހިންގ ފައިވ  

 ގައި ވަނީއެވެ.  6ޗ ޓް ޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މް ހިންގައިވ  ރަށްތަކުގެ ނިސްބަތް ކުނި މެނޭޖްކުރުމ  ބެހޭގޮތުން ރައް

 ދެ އަަހރު ަރއްިޔތުން ހޭލުންތެރިކުުރމަށް ހަރަކ ްތތައް ިހންގ ަފއިވ  ިމންަވރު  : ވޭތުވެ ދިޔ5ަ ޗ ޓު 

 

ސ ވޭގައި ހިންގ ފައިވ ކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމ  ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މްތައް  2.58
ގެ ށުތިން ރަ ގ އިމުކޮށްފައިވ  އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު މިގޮތުން ބައިވެރިވި ފަރ ތްތަކުން ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

( ސ ރވޭގެ ގިނަ ބައިވެރިން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރ މް ހިންގ ފައިވ  ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. 3އަދި ރަށް  2، ރަށް  1)ރަށް 
ވޭގައި ން ސ  4ރަށް ފަށ ފައި ނުވ  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން  ޚިދުމަތް އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އެހެން ނަމަވެސް 

ބައިވެރިވި ހުރިހ   ވޭގައިން ސ   5ފައި ވ އިރު، ރަށް މީހުން މިފަދަ ޕްރޮގްމެއް ރަށުގައި ނުހިންގ  ކަމަށް ބުނެ %63 ބައިވެރިވި 
އެހެން  އެންމެން ވެސް ބުނެފައި ވަނީ އެ ރަށުގައި އެފަދަ އެއްވެސް ހަރަކ ތެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރ މެއް ހިންގ ފައި ނުވ ކަމަށެވެ.

 ނަމަވެސް މި ދެރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ކުނި އުކ ލުމުގެ ކުރިން ކުނި ވަކި ކުރަމުން ގެންދ ތީއ އި ވަކި ސަރަހައްދަށް ކުނި އުކ ކަމަށް 
   އެވެ. ށް ބެލެވެހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރ މްތައް އެރަށްރަށުގައިވެސް ހިންގ ފައިވ ކަމަ ގޮތަކަށްސަރވޭގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ ކޮންމެސް 
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 : ކުނި މެނޭޖްކުރުމ އި ބެޭހގޮުތން ރައްޔިތުން ހޭލުްނތެރިކުުރުމގެ ހަރަކ ތްތައް ހިްނގ ފަިއވ  ރަށްަތއް 6 ޗ ޓު 

 

ސިލުން ބުނެފައިވަނީ ކައުން 18ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން % )ސަތ ރަ( ރަށު  17 ކުނި މެނޭޖްކުރުމ އި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމ ތު ދީފައިވ  2.59
އަދި ފައިނުވ ކަމަށެވެ. އެރަށްތަކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމ  ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް އެއްވެސް ހަރަކ ތެއް ހިންގ  

 82ގެ ތެރެއިން %)ސަތ ރަ( ރަށު 17އިވ  މައުލޫމ ތު ދީފަރައްޔިތުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މް ހިންގ ފައިވ ކަމަށް، 
 ވެއެވެ. ކައުންސިލްއިން ބުނެފައި

 ށްތަކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމ  ގެ ދަށުން ރަ މަޝްރޫޢު  ،ރައްޔިތުންނަކީ ކުރިމަގުގައި މިކަންތައްތައް ދަމަހައްޓ ނެ ފަރ ތްތައްކަމަށް ވ އިރު 2.60
ކުރަން  ހ ސިލު ގެ ދަށުން މަޝްރޫޢުމަކީ ވުހިންގ ފައި ނުބައެއް ރަށްތަކުގައި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މްތައް 

  ކުރުމަށް އެޅޭނޭ ހުރަހެކެވެ.ހ ސިލުއެންމެ ފުރިހަމައަށް ނޑައަޅ ފައިވ  ނަތީޖ ތައް ކަ

  ރ  މިންވަރ އި މެދު ދެކޭ ގޮތް ގަވ އިދުތަކ އި އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކު  ކުނި މެނޭޖްކުރުމ ބެހޭ )ނ( 

ގައި ވަނީއެވެ.  7ޗ ޓު  ންވަރ މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތްމި ތަންފީޒުކުރ  ރަށުގައި ގަވ އިދުތަކ އި އުސޫލުތައްކުނި މެނޭޖްކުރުމ ބެހޭ  2.61
 ގަވ އިދުތަކ އި އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވި ސުވ ލު ކަރުދ ހުން ލިބުނު މައުލޫމ ތުން ރަށްތަކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމ ބެހޭ

 ވަނީއެވެ.  ގައި 8ޗ ޓު އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރ  ރަށްތަކުގެ ނިސްބަތް 
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 : ކުނި މެނޭޖްކުރުމ އި ބެހޭ ުއސޫލުތަކ އި ަގވ އިދުަތއް ތަންފީޒުުކރ  ިމންވަރ ިއމެދު ދެޭކގޮތް 7 ޗ ޓު 

 

ގައި ސ ވޭ ކުން ރަށްތަ( 3އަދި ރަށް  2، ރަށް 1)ރަށް އިވ  ފަދޭންފަށ   ޚިދުމަތްވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އައިލެންޑް  2.62
މެދު އަދި ގަވ އިދުތައް  މީހުން ބުނެފައިވަނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ރަށުގައި ހަދ ފައިވ  އުސޫލުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ   80ބައިވެރިވި %

 ފަށ ފައި ނުވ   ޚިދުމަތް ގެވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުއައިލެންޑް  ،ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސްތަންފީޒުކުރ  މިންވަރ  މެދު 
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑް އައިލެންމީހުންނެވެ.  22ރަށްތަކުގައި މިކަމ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ % (5އަދި ރަށް  4)ރަށް 

ޖްކުރުމ  ބެހޭގޮތުން ކުނި މެނޭގައި އެރަށްތަކު  ،މީހުން 10ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި % ރަށްތަކުން ފަށ ފައި ނުވ  ޚިދުމަތްސެންޓަރުގެ 
ސޫލެއް ނުވަތަ ގަވ އިދެއް މީހުން ބުނެފައި ވަނީ އެފަދަ އު  17އުސޫލުތަކ އި ގަވ އިދުތައް ގ އިމުކޮށްފައި ނުވ ކަމަށް ބުނެފައިވ އިރު %

 ހަދ ފައިވ ކަން އެމީހުންނަށް އެނގިފައި ނުވ ކަމަށެވެ. 
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ދުތައް ތަންފީޒުކުރާ ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއި
މިންވަރާއިމެދު ދެކޭ ގޮތް

ނޭނގޭ   ރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައެއް ނުވޭ   ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ  ކޮންމެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމަޖެހޭ   ހިތްހަމަޖެހޭ  
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 ތަންީފޒުކުރ  ިމންަވރު އެކި ަރށްތަކުގައި އި ުއސޫލުތައް : ކުނި މެނޭޖްކުުރމަށް ހަދ ަފއިވ  ގަވ އިުދތަކ  8 ޗ ޓު 

 

ސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރަމުން އިދުތަކ އި އުގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ހަދ ފައިވ  ގަވ  ސުވ ލުކަރުދ ހުން އެއްކުރި މައުލޫމ ތުން އެނގޭ  2.63
ފައި ނުވ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ ގަވ އިދުތަކ އި އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރަން ފަށ  ރަށު 31ރަށުގައެވެ. % %56ދަނީ 

ރަށު  13ކަމަށް %ދ ހަދ ފައިވ  ގަވ އިދުތަކ އި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ގައިވ އިދުތަކ އި އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރަމުން 
 ތީ  ފަށ ފައި ނުވ ސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައްއައިލެންޑް ވޭއަދި  ބުނެފައިވެއެވެ. ކައުންސިލުން 

 . ދީފައިވެއެވެމައުލޫމ ތު  ތަކުންކައުންސިލުށު ފަށ ފައި ނުވ ކަމަށް ރަ ގަވ އިދުތައް އެއްކޮށް ތަންފީޒުކުރަން 

އަދި ކުނި  ،އެޅިނެފިޔަވަޅު  ލ ފުވ  ފަރ ތްތަކ  މެދުޚި އިދ  މަވެސް ތަންފީޒު ނުކުރ ނަމަ ގަވ ގަވ އިދުތަކ އި އުސޫލުތައް ހެދިފައި ވީ ނަ 2.64
ލ ފަށް ކުނި އެޅުމުގެ މައްސަލަ ރަށްތަކަށް ދިމ ވެފައިވ  ގަވ އިދ  ހިމެނޭޖްކުރުމަށް ރަނގަޅު އުސޫލުތަކެއް ރަށްތަކުގައި ގ އިމު ނުކުރެވި 

 ހައްލު ނުކުރެވުމަކީ އެކަށީގެންވ ކަމެކެވެ.  

 ން ދެކޭ ގޮތް ދުމަތ  މެދު ރައްޔިތު ޚި ފަށ ފައިވ  ރަށްތަކުގައި މި  ޚިދުމަތް އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ )ރ( 

ފަށ ފައިވ  ރަށްތަކުގައި މިކަމ މެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވ  މިންވަރ އި  ޚިދުމަތް  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޑްއައިލެން 2.65
 ގައިވަނީއެވެ.  11ޗ ޓު އަދި  10ޗ ޓު  ،9ޗ ޓު ތަކ  މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ޚިދުމަތް މި ސެންޓަރުގެ 

13%

31%

56%

ލުތައް  ބައެއް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫ
ތަންފީޒު ކުރަމުންދޭ  

 ތަންފީޒު ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
ކުރަމުން ނުގެންދޭ  

 ތަންފީޒު ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
ކުރަމުންދޭ  

އް ތަންފީޒުކުރާ މިންވަރު ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަ 

http://www.audit.gov.mv/
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 ެމދު ައމަލުކުރ  ޮގތް ރައްޔިތުްނނަށް އެނގޭ މިްނަވރު  : ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ެސންޓަރަށް ގެްނދ  ކުންޏ 9 ޗ ޓު 

 

 ނީ ނެފައިވަހުން ބުމީ 44%ވޭގައި ބައިވެރިވި ސ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ފަށ ފައިވ  ރަށްތަކުގައި އައިލެންޑް  2.66
ނެފައިވަނީ ސެންޓަރަށް ބު މީހުން  22%. އަދި ކުރ  ކުނި އެތަނުގައި އަންދ ކަމަށެވެވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ޖަމ އައިލެންޑް 

 ،މިގޮތުން މުގައެވެ.މީހުން ބުނެފައިވަނީ ސެންޓަރުގައި ކުނި ޖަމ ކޮށްފައި ބަހައްޓަނީކަ %5ހަދ ކަމަށެވެ. ކ ދު ޖަމ ކުރ  ކުނިން 
ބުނެފައެއް  ފަރ ތަކުން އްވެސް މަށް އެމ އި ރީސައިކަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރ ކަކުރ  ކުންޏ އި ނައްތ ނުލެވޭ ކުނި ރަށުން ބޭރުކުރުޖަމ 

މަލުކުރ ގޮތް އަވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ގެންދ  ކުންޏ  މެދު އައިލެންޑް މީހުން ބުނެފައިވަނީ  29އަދި %ނުވެއެވެ. 
 މަށެވެ. އެފަރ ތްތަކަށް ނޭނގޭކަ

 މެދު ދެކޭގޮތް  ދުމަތަށް ނަގ  ފީ އ އިޚި : ކުނި އުކ ލުމުގެ 10 ޗ ޓު 
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ކުނި ކޮށީގައި
ޖަމާކޮށްފައި
ބެހެއްޓުން  

ނޭނގޭ

ޏާއިމެދު އަމަލުކުރާ ގޮތް  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ގެންދާ ކުން

3%7%

90%

ގެންވާ ފީ  ނަގާ ފީ އަކީ އަކަށީނަގާ ފީ  މާ ބޮޑު  ނަގާ ފީ މާ ކުޑަ
އެއް

ކޭގޮތް ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގާ ފީ އާ މެދު ދެ
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ށުގައިވެސް ކުނި އަދި މި ދެ ރަރަށުގައެވެ.  ދެމުން ގެންދަނީ ދެ ޚިދުމަތްމުގެ ވޭ ހިންގި ފަސް ރަށުގެ ތެރެއިން ކުނި އުކ ލުސ  2.67
 ގޭބީސީ ދުމަތަށް ޚިމި  ދެމުން އަންނަނީ ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުން މިކަމަށް ނަގ ފައިވ  މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި  ޚިދުމަތްއުކ ލުމުގެ 

ންވ  ފީއެއް ކަމުގައި  އެކަށީގެށް ނަގ  ފީ އަކީ މިކަމަށް ތަދުމަޚިވެ. މި ކެއެ ގެ ފީރުފިޔ   )އެއްސަތޭކަ( 100މަހަކު  ނަގަނީ އަކުން
  ހުންނެވެ. މީ 7. އަދި ނަގ  ފީ މ  ބޮޑު ކަމަށް ދެކެނީ %މީހުން ދެކެއެވެ  3މީހުން ދެކޭއިރު، ފީ މ  ކުޑަ ކަމުގައި % 90%

 : އައިލެންޑް ޭވސްޓް މެޭނޖްަމންޓް ސެންޓަރުގެ މަަސއްކަތ  ެމދު ހިްތހަމަ ޖެހޭ މިްނަވރު 11 ޗ ޓު 

 

މީހުން  66 ތެރެއިން %ވޭގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެފަށ ފައިވ  ރަށްތަކުން ސ  ޚިދުމަތް އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ  2.68
މީހުން  %27ނެފައިވ އިރު މީހުން ބު 2ށް %ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަމަ ތަކ އި މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.ޚިދުމަތް ސެންޓަރުގެ  ބުނެފައިވަނީ

 ބުނެފައިވަނީ މި ސެންޓަރުގައި ކުރ  މަސައްކަތްތައް އެމީހުންނަށް ނޭނގޭކަމަށެވެ. 

  އައިސްފައިވ  މިންވަރު ފަށ ފައިވ  ރަށްތަކުގައި ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލު  ޚިދުމަތް އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ )ބ( 

ފަށ ފައިވ  ރަށްތަކުގައި ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލު އައިސްފައިވ  މިންވަރު  ޚިދުމަތް އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ  2.69
 ގައިވަނީއެވެ.  12ޗ ޓު 
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ރަކަށް  ކޮންމެވެސް ވަހިތްހަމަ ޖެހޭ
ހިތްހަމަ ޖެހޭ

ރަށުގައި  ޖެހޭހިތްހަމައެއް ނު
އް ނުވޭގާއިމުކޮށްފައެ

ނޭނގޭ

މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ މިންވަރު އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތާ 
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 ވ  މިްނވަުރމެދުފަށ ަފއިވ  ރަށްތަކުަގއި ކުނީގެ މަްއސަލަތަކަށް ހަްއލު އައިސްަފއި ިޚދުމަތް: އައިލެންޑް ޭވސްޓް މެނޭްޖމަންޓް ސެންޓަުރގެ  12 ޗ ޓު 
 ރަށްތަުކގެ ރައްިޔތުންދެކޭ ގޮތް  އެ

 

 88ކަމަށް %ވެފައިވ  ދޭން ފެށުމުން ރަށުގެ އ ންމު ސ ފުތ ހިރުކަން އިތުރު  ޚިދުމަތްވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އައިލެންޑް  2.70
އެހެން ނަމަވެސް ކުނި . މީހުން ގަބޫލުކުރެއެވެ 93ރަށުތެރޭގައި އ ންމުން ކުނި އެންދުން މަދުވެއްޖެ ކަމަށް %މީހުން ގަބޫލުކުރ އިރު 

ދިރި އ އި މެހި ކޮންޓްރޯލް ރަށުގައި މަ ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުންކޮށިތަކުގައި އަދިވެސް ކުނި އަންދ ކަމަށް ގިނަ ފަރ ތްތަކަކުން 
ލުކުރެއެވެ. ބައިވެރިންގެ މީހުން ގަބޫ 69ކުރެވިފައިވ ކަމަށ އި އަދި މިފަދަ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތައް މަދުވެއްޖެ ކަމަށް %

ފެށުމުން އެދެވޭ  ތްޚިދުމަވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އައިލެންޑް ތެރެއިން ގިނަ ފަރ ތްތަކުން ފ ހަގަކޮށްފައިވ  ގޮތުގައި 
ނޑުދޮށ އި ގޮތެއްގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ނުކެރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ރަށުތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މެހި މަދުވެއްޖެއެ ވެ. އަދި ގޮ

 ޚިދުމަތް ންޓް ސެންޓަރުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޑް އައިލެބައިވެރިން ގަބޫލުކުރެއެވެ.  %91ކަމަށް  ރަށުތެރެއަށް ކުނި އެޅުން މަދުވެއްޖެ
ބައިވެރިން  11ކުރ އިރު %ބައިވެރިން ގަބޫލު  89ރަށުގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނެވިއްޖެކަމަށް %ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ފެށުމުން 

 ދެކޭ ގޮތުގައި ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
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ރަށުގެ އާންމު 
ސާފުތާހިރުކަން  
އިތުރުވެއްޖެ

އާއި  ރަށުގައި މަދިރިދުވެއްޖެކުނި އެންދުން މަ
މެހި  ކޮންޓްރޯލް
ފަދަ  ކުރެވުން އަދި މި

ބުން ޖެހޭއެއްޗެހީގެ ސަބަ
ޖެބަލިތައް މަދުވެއް

ނޑުދޮށާއި ރަށު ގެ  ގޮ
ތަނަށް  އެހެނިހެން ތަން
ވެއްޖެކުނި އެޅުން މަދު

އި ރަށުގެޖުމްލަ ގޮތެއްގަ
އަށް  ކުނީގެ މައްސަލަ
އްޖެހައްލެއް ގެނެވި

ރަށުގެ ކުނީގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު އައިސްފައިވާ މިންވަރު 

ގަބޫލުކުރަން ގަބޫލެއް ނުކުރަން ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވޭ ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމެއް ނޭނގޭ
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 ވެފައިވ  މިންވަރު ދޮށަށް އަދި މޫދަށް ކުނި އެޅުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ، ގޮނޑު ރަށުތެރެއަށ އި )ޅ( 

ގަވ އިދ    މޫދަށްށުތެރެއަށ އިކޮށްފައިވ  ރަށްތަކުން ލިބުނު މައުލޫމ ތުން އެނގުނުގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ރައަމ ޒު މަޝްރޫޢު 2.71
ކައުންސިލްގެ  ރަށު)އެގ ރަ(  11މިކަމ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމ ތު ދިން  ،މިގޮތުން ވެއެވެ.ކުރިމަތިވެފައި  މައްސަލަ ކުނި އެޅުމުގެ ލ ފަށް ޚި

އައިލެންޑް އިވ ކަމަށެވެ. ފައިވަނީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްކޮށްފަ ރަށު ކައުންސިލަކުން ބުނެ)ދިހައެއް(  10ތެރެއިން 
ރަށްތަކުގައި ވެސް މި ،ދޭންފަށ ފައިވ  ބައެއް ރަށްތަކަށް އޮޑިޓަރުން ކުރި ދަތުރުގައި ޚިދުމަތްވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ 

ނޑުދޮށަށް ކުނި އަޅ ފައި ހުރި ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.  ރަށުތެރޭގެ އެކި ތަންތަނަށ އި ގޮ

ގެ ސަބަބުން ތީދަ އެއްޗެނަވެ މިފަ ކުނި އެޅުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ އ ންމު ސ ފުތ ހިރުކަން ގެއްލި، ރަށުތެރޭގައި މަދިރި އ އި މެހި ގި  2.72
   ވެ. ވ ނެއެތުރުމަށް މަގުފަހި ޖެހޭ ބަލިތަކ އި އަދި މިނޫން ވެސް އ ންމު ސ ފުތ ހިރުކަމ  ގުޅުން ހުރި ބަލިތައް ފެ

 

 

 އިއަޅ ފަ ކުނިކޮށި ނޫން ތަންތަނަށް ކުނިފަށ ފައިވ  ރަށެްއގެ  ޚިދުމަތް: އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު  10ފޮޓޯ     
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ނޑުތަކުގައި ކުނި އެންދުން އަ )ކ(   އިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކ އި ކުނި ގޮ

 : ރަށްތަކުގައި ކުިނނުވ  ޒ ުތގެ ކުންޏ އިެމދު އަމަލުުކރ ގޮތް 13 ޗ ޓު 

 

ނޑުތަކަށް )އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެން  2.73 ފަށ ފައި  ޚިދުމަތް ޓަރު އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކަށ އި ކުނި ގޮ
ރަށު )ފަނަރަ(  15 ނުވ  ރަށްތަކުގައި( ޖަމ ކުރ  ކުނިނުވ ޒ ތުގެ ކުންޏ  މެދު އަމަލުކުރ  ގޮތ  ބެހޭގޮތުން މައުލޫމ ތު ދީފައިވ  

ނޑުތަކަށް ނުވަތަ ތެރެއިން ކައުންސިލުގެ  ކަށް ޖަމ ކުރ  ކުނި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައައިލެންޑް އެރަށްތަކުގެ ކުނި ގޮ
ސިލަކުން ބުނެފައިވަނީ ކައުން ރަށު )އެގ ރަ(  11ޖުމްލަ  އަދިންސިލަކުންނެވެ. ކައުރަށު  ށް ބުނެފައިވަނީ ހަތަރުއަންދަމުން ނުދ ކަމަ

ނޑުތަކަށް ނުވަތަ  ދ ކަމަށެވެ. މީގެ އަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކަށް ޖަމ ކުރ  ކުނި އައިލެންޑް އެ ރަށްރަށުގެ ކުނި ގޮ
ތެރޭގައި މިހ ރު ށްތަކުގެ ކުނި ތިލަފުއްޓަށް ގެންދ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ކުނި އަންދ  ރަ ނ ންދ  ރަށަކުން  ތެރެއިން އެއް

 ކުނީގެ ތެރޭގައި ޕްލ ސްޓިކް ރަށްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި އަންދ  ބައެއް ފަށ ފައިވ  ޚިދުމަތްއައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ 
ސެންޓަރުތަކ އި  ނޭޖްމަންޓްފުޅިއ އި ދަޅު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ތަކެތި ރަށުގައި އަންދަމުން ގެންދަނީ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެ

ލިތައް އިތުރުވަމުން ކުނި ކޮށިތައް ފުރި ކުނިއަޅ ނޭ އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުންކަމ އި މެހި އަދި މަދިރި ފަދަ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ބަ
ޓް ރަންމަންތިވ ކަން އެންވަޔަކުރުމަށް ދައަދި ކުނި ކޮށިތައް ފުރިގެން ކުނި މެނޭޖް ދިނެވެ.ދ ތީކަމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މައުލޫމ ތު 

ނޑު ރިވ ކުނި ކޮށިތައް ފުރެން މެދުވެ ދިނެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް އަނގ ފައިވ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލްތަކުން މައުލޫމ ތު  ސަބަބަކީ  މައިގަ
ން ކުނި ގެންދައަށް ލިޓީމި ފެސި ،ނުފެށިގެ މަސައްކަތް ފެސިލިޓީ ޕްލޭންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް މަޝްރޫއިން 

 ނުވ ތީއެވެ. ފެށިފައި 

ދުމަތްތައް ޚި މުންގެންދ  ދެ ދޭން ފަށ ފައިވ  ރަށްތަކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް  ޚިދުމަތްވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އައިލެންޑް  2.74
އިވ  ކުނީގެ މައްސަލައަށް ވެފަރަށްތަކަށް ދިމ  ވޭ އިން ހ މަވެއެވެ. ސ   ކޮށްފައިވ ންގެ މެދުގައި ރައްޔިތުންރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަކަން 

މުގެ ކަންތައްތައް ން ޕްލޭންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމަޝްރޫއިހައްލެއް އައިސްފައިނުވ  އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ 
 ނުވ ތީ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ހަމަޖައްސ ފައި ރަށްތަކުގައި 
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އްޓުން  ޖަމާކޮށްފައި ބެހެ
(  ށްއިތުރުކަމެއް ނުކޮ)

އެންދުން   މަށްފަހު  އެންދޭކުނި އެންދު
ޓަށް ބާކީ ކުނި ތިލަފުއް
ގެންދިއުން  

ދިއުން  ތިލަފުއްޓަށް ގެން

(   އަދަދުން ރަށުގެ )މެދު އަމަލުކުރާ ގޮތް ކުނިނުވާޒާތުގެ ކުންޏާއި 
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ބިނ ކޮށްފައިވަނީ ދ އިރ އަށް އެންމެ ފައިދ ކުރަނިވި އަދި ތިމ ވެށީގެ ދ އިރ އިން މީހުން ތިންވަނަ ބައި: 
 ލަނޑުދަނޑިތަށް ހ ސިލުވ  ގޮތަށްތޯ ބެލުން 

އިރ އިން މީހުން ބިނ ކުރުމުގެ މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ ކޮމްޕޯނަންޓް ކަމުގައިވ  ތިމ ވެށީގެ ދ  3.1
ނޑު ތިން ބަޔަކަ  މީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ށް ބަހ ލައިގެންވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެއީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ގައުމަސައްކަތް މައިގަ

އްޓ  ބެހޭ އެކި ދ އިރ ތަކުން ބެޗެލަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހެއް ފައްޓައިގެން ހިންގުމ އި ރ އްޖޭއިން ބޭރަށް ތިމ ވެ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތު އި ނ،ރ،ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގައި ކުނި ނައްތ ލުމ  ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިމަތީ ތައުލީމު ހޯދުމަށް ކުދިންފޮނުވުމ 
)ފަންސަވީސް( ފަރ ތަކަށް  25ރ އްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމު ހ ސިލުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ  ،ބައްދަލުވުންތަކެއް ހިންގުމެވެ. އެގޮތުން

 ފޮނުވ ފައެވެ. ދީފައެވެ. އަދި ކުނި ނައްތ ލުމ  ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކަށް އެކި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުން ވަނީ

ނޑު ގޮތެއްގައި ބަލ ލައިފައިވ ނީ ތިމ މިބައިގައި  3.2 އަށް އެންމެ ފައިދ ކުރަނިވި ވެށީގެ ދ އިރ އިން މީހުން ބިނ ކޮށްފައިވަނީ ދ އިރ މައިގަ
ނޑިތައް ހ ސިލުވ   ނޑުދަ އިމިވ  ކަންތައްތަކަށް މިކަންތައްތައް ހ ސިލުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އޮޑިޓްގައި ތިރީގަ ގޮތަށްތޯއެވެ.އަދި ލަ

 ބަލ ލައިފައިވ ނެއެވެ. 

 ތިމ ވެށީގެ ދ އިރ އިން މީހުން ބިނ ކުރުމުގެ މަގުޞަދު ހ ސިލުވެފައިވ  މިންވަރު ދެނެގަތުން. )ހ( 

 ތިމ ވެށީގެ ދ އިރ އިން މީހުން ބިނ ކުރުން ކ މިޔ ބު ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވޭތޯ ބެލުން. )ށ( 

 ފައިވޭތޯ ބެލުން. ނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްތިމ ވެށީގެ ދ އިރ އިން މީހުން ބިނ ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓެ )ނ( 

 ކޮށްފައިނުވުން  ކޯސް ފުރިހަމަ ން ދަރިވަރު ބައެއް ރ އްޖެއިން ބޭރަށް ތައުލީމު ހ ސިލުކުރަން ފޮނުވި 

އިރ އިން ވެށީގެ ދ ރ އްޖެއިން ބޭރަށް މަތީ ތައުލީމު ހ ސިލުކުރަން ދޫކުރި ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި ދަރިވަރުން ފޮނުވ ފައިވަނީ ތިމ  3.3
ވީސް( ދަރިވަރުނަށް )ފަންސަ 25ގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ތަމްރީނު ލިބިފައިވ  ގ ބިލު ޒުވ ނުންތަކެއް ބިނ ކުރުމުގެ މަގުޞަދުގައެވެ. މި 

ކި ހިސ ބަކުން މެދު ވަދަރިވަރުން ވަނީ ކޯސް  4މީގެތެރެއިން  ،ރ އްޖެއިން ބޭރުން ތައުލީމު ހ ސިލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވ އިރު
ނޑ ލ ފައެވެ. މި ތިން )  314,858 ގެ ދަށުންމަޝްރޫޢު  މި މަށްރ އްޖެއިން ބޭރުން ތައުލީމު ހ ސިލުކުރަ ނަށްދަރިވަރުންހަތަރު  ކަ

ތަރު ހަ ) 4,855,110އެކްސް ޗޭންޖް ރޭޓުން  ރުފިޔ ގެ  15.42ޑޮލަރު )(  ސ ދަ ހ ސް އަށްސަތޭކަ ފަންސ ސް އަށެއްސަތޭކަ 
ޕްތަކުގައި ސްކޮލަރޝި ކޮށްފައެވެ.ވަނީ ޚަރަދު  (( ރުފިޔ (މިލިޔަން އަށް ސަތޭކަ ފަންސ ސް ފަސް ހ ސް އެއްސަތޭކަ ދިހައެއް

ރޝިޕް ދިނުމުގެ ނުވުމުގެ ސަބަބުން ސްކޮލަ ކޯސްފުރިހަމަ ކޮށްފައިރ އްޖެއިން ބޭރުން ތައުލީމު ހ ސިލުކުރަން ދިޔަ ދަރިވަރުން 
 މަގުޞަދު އެންމެފުރިހަމައަށް ހ ސިލުނުވެ މި ދަރިވަރުންނަށް ކޮށްފައިވ  ޚަރަދުވަނީ ބޭކ ރުވެފައެވެ. 

 ދަރިވަރުންނ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅ ފައިނުވުން  އަމަލުކޮށްފައިނުވ   ރ ރ  އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމ އި އިޤު  ބޮންޑު 

ރ އެއްގައި  އަދ ކުރ  އިދ  ހ ސިލުކުރަން ދ ނަމަ އެނބުރި އައިސް ވަޒީފ  އްގެ ދަށުން ތައުލީމު ކޮލަރޝިޕެރ ތްތަކުން ސް ވަޒީފ ގައި އުޅޭ ފަ 3.4
މަންޓަލް ންވަޔަރަމޯލްޑިވްސް އެން ،ނަމަވެސްސޮއި ކުރެވެއެވެ.  މެއްގައިއްބަސްވުކުރަން ބޮންޑު އެޚިދުމަތް ވަކި މުއްދަތަކަށް 

އިވ  ހުރިހ  ދަރިވަރުން ފޮނުވ ފަކުރަން މަތީ ތައުލީމު ހ ސިލު  ރަށްއިން ބޭދަށުން ސްކޮލަރޝިޕްގައި ރ އްޖެމެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
ގައި ސޮއިކޮށްފައިވ  ވުމުއެއްބަސް ގައި ސޮއިކޮށްފައިވ ކަމެއް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަން ނެތެވެ. އަދި ބޮންޑު އެއްބަސްވުމެއްބޮންޑު 
  އެއް ނުވެއެވެ.  ވެއްޖެނަމަ އަޅ ނެ ފިޔަވަޅެއް ބަޔ ންކޮށްފަލ ފުހި އެއްބަސްވުމ  ންފަރ ތްތަކު
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ށްފައިވ  ގޮތުން އެއްވެސް ރ ރުގައި ބަޔ ންކޮއިޤު ރެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިރ ގެ އިތުރުން ދަރިވަރުން ވަނީ އިޤު ސްވުމުއެއްބަ ބޮންޑު 3.5
ނޑ ލައިފިނަމަ، ކޯހުގައި ހޭދަވި މުއްދަތަށް އެދަރިވަރަކަށް ހިނގ ފައިވ   )ސަތޭކަ  %100 ޚަރަދުގެސަބަބަކ  ހުރެ ކޯސް މެދުކަ

ނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށް ޤ ނޫ ފައިސ  އަނބުރ  ނުދައްކ  ފަރ ތްތަކ މެދު  އިންސައްތަ( އެދަރިވަރަކު އަނބުރ  ދައްކަންޖެހެއެވެ. އަދި އެ
ވަޅެއް އަޅ ފައިނުވ ކަން ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ކޯސް މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހު ފައިސ  ނުދައްކ  ފަރ ތްތަކ  މެދު އެއްވެސް ފިޔަ

އްތައް ތަކުރ ރުވުމަކީ ފިޔަވަޅު ނ ޅ ނަމަ މިފަދަ ކަންތަ ގައި ވ  ގޮތުގެ މަތިންބޮންޑު އެއްބަސްވުމ އި އިޤުރ ރުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 
 އެކަށީގެންވ  ކަމެކެވެ. 

  ނުވުން  ށް ލިބިފައި މަޝްރޫއަ  ޚިދުމަތް  ލެކްޗަރ އެއްގެ ތިން  ދެވުނު  ސްކޮލ ރޝިޕް  ކޮށްގެން  ޚަރަދު  ން މަޝްރޫއި 

އެންވަރަމަންޓު ންދ  ރސިޓީގައި ހިންގަމުން ދިވެހިރ އްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަދ އިރ އިން މީހުން ބިނ ކުރުމުގެ ބައިގެ ދަށު  ތިމ ވެށީގެ 3.6
އަށް ސް ޑިގްރީމ ސްޓަރ ކްޗަރ އަކަށްސިޓީގެ ހަ ލެ ދުގައި ގައުމީ ޔުނިވަރޗަރ އިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަގުޞަކޯސްތަކަށް ބޭނުންވ  ލެކް

 އް ވަނީ ގައުމީ ޗަރ އެލެކް މީގެ ތެރެއިން އެއް ،ރ އްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔެވުމަށް ސްކޮލ ރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ދެވުނެވެ. ނަމަވެސް
 ލެކްޗަރ އިން  ދެ ނެއް ބޭރަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އަ އުޅުމަށް ފަހު ދިރިއުޅުން ރ އްޖެއިން ކު ގައި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަޔުނިވަރސިޓީ

ނަށް މުސ ރަ ދެވޭނެ ންލެކްޗަރ އި އިން ވަޒީފ  ހޯދުމަށް އެދުމުން އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެ ދެސިޓީކިޔަވައި ނިމިގެން ގައުމީ ޔުނިވަރ
މަސައްކަތް ކުރަން  އިރުގައިން އަންގ ފައި ވ ތީ މި ދެ ލެކްޗަރ އިން ވަނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަނެތްކަމަށް ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޓުބަޖެ

ލެކްޗަރ އިންގެ  ތިން ލްޑް ބޭންކުން ވަނީ މިރވޯ ށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަޝްރޫއަ މި ޚިދުމަތްލެކްޗަރ އިންގެ  ތިންފަށ ފައެވެ. މި 
ތިން  އެވެ. އަދި މިމި ޚަރަދު އަނބުރ  ޖަމ ކުރަން ޖެހިދ ނެކަމަށް އަންގ ފަ ކޮށްސުވ ލު ބެހޭގޮތުން  ގި ޚަރަދ  ނހި ޕަށް ސްކޮލަރޝި

 ،ފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ގައި އަންގ  ބުރުވަރީ ފެ 2013 ވޯލްޑް ބޭންކްއިން ތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވެސްކްޗަރ އިންނ  ގުޅޭގޮތުން ވަގުލެ
 ވަޒީފ   ސްޓްރީއިންއްލުވެފައިވަނީ އެއް ލެކްޗަރ ގެ މައްސަލައެވެ. މިގޮތުން އެ ލެކްޗަރ އަށް މިނިގެ ނިޔަލަށް ހަ 2016އޭޕްރިލް 

 2016އޭޕްރީލް ރ އިން ދ އި ތިމ ވެށީގެވަނަ ލެކްޗަރ އަށް  ދެ  ،ށް ލިބެމުންދެއެވެ. ނަމަވެސްމަޝްރޫއަދުމަށް ޚިހަމަޖައްސައި އޭނަގެ 
ކްޗަރ ގެ ސްކޮލަރޝިޕަށް ލެ ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރ އްޖެއިން ބޭރަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރި ވަޒީފ  ހަމަޖެހިފައި ގެ ނިޔަލަށްވެސް 

އި އަންގ ފައެވެ. ގަ 2015ލްޑް ބޭންކުންވަނީ އޯގަސްޓް ރވޯށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ހޯދުމަށް ކޯޓަ ގި ޚަރަދު އަނބުރ ނހި
ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްވެސް ނ ހުންގެ ބޮންޑު އަދ ކުރުމުގެ އުސޫލު މިއަށްވުރެ ހަރުދ އަދި ރ އްޖޭގެ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ކިޔަވައިދެވޭ މީ

 ރަދުކޮށްފައިވ ޚަ މަށް ކިޔެވުގެމިލެކްޗަރ   ގެ ނިޔަލަށްވެސް 2016އޭޕްރިލް  ،ކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ސްން އިލްތިމ ލްޑް ބޭންކު ރވޯ
އް )އެ 1,173,801އެކްސް ޗޭންޖް ރޭޓުން  ރުފިޔ ގެ  15.42ޑޮލަރު )(  ހަތްދިހަ ހަހ ސް އެއްސަތޭކަ ބ ވީސް )  76,122

 މިފައިސ  ހޯދުމަށް ވުމ އި އަދި ހޯދ ފައިނުއެ ލެކްޗަރ  އަތުން  ( ރުފިޔ (މިލިޔަން ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ހ ސް އަށް ސަތޭކަ އެކެއް
 ފަރ ތްތަކުގެ ޚިދުމަތް  ކެއް ކޮށްގެން ކިޔަވ ދީފައިވ  ޕްރޮޖެކްޓުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަ  މަސައްކަތްކޮށްފައި ވ ކަމެއް އެނގޭކަންނެތެވެ.

އުމުން ކަންތައްތައް ފަރ ތްތައް ކިޔަވައި ނިމިގެން އެނބުރި އަ އެ  ށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިންސްކޮލަރޝިޕަޕްރޮޖެކްޓަށް ލިބިފައިނުވަނީ 
މުމަށްފަހު ޚިދުމަތްނުކުރ ނަމަ ކިޔަވަން ފޮނުވ  ފަރ ތްތަކުން ކިޔަވައި ނިފައި ނުވުމުންނ އި ކުރިއަށް ގެންދ ނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވ ލ  

 ޢަމަލުކުރ ނޭ ޚަރުދަނ  ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅ ފައިނުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 
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އެންމެ ގެ ފައިސ  ބަލަހައްޓ  ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މަޝްރޫޢު ހިންގަނީ އަދި  މަޝްރޫޢު ހަތަރު ވަނަ ބައި: 
 ވ ގޮތަށްތޯ ބެލުން ހ ސިލު  ގޮތަށް، ލަނޑުދަނޑިތައް ފައިދ ކުރަނިވި 

ނޑު މަގުމަޝްރޫޢު މި  4.1 ދަކީ ތިމ ވެށި ރައްކ ތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނ ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ޞަ ގެ ތިންވަނަ ކޮންޕޯނެންޓްގެ މައިގަ
އ ރު.އެސް.އީ.އޭ(އެއް ހެދުމެވެ. އަދި ންޓަލް އެސެސްމެންޓް )ރަންމަޔަފަންނީ އެހީދިނުމ އި ޕައިލެޓް ރީޖަނަލް ސްޓްރެޓެޖިކް އެންވަ

ނޑު މަގު ދެމެދެ ކުރަންޖެހޭ  ހިންގ  އޭޖެންސީތަކ  މަޝްރޫޢުންގ  ބެލެހެއްޓުމ އި ހި މަޝްރޫޢުދަކީ ޞަ ހަތަރުވަނަ ކޮމްޕޯނެންޓް މައިގަ
 ގައި ވަނީއެވެ.  14ޗ ޓު  ކް ރލަވ ލ ފައިވ  ފްރޭމްވަ ހިންގ  ބެލެހެއްޓުމަށް އެކު މަޝްރޫޢު  މަލ ތްތައް ކުރުމެވެ.އ ހުރިހ  މު

  ކްހިންގުުމގެ ްފރޭްމވަރ މަޝްރޫޢު:   14 ޗ ޓު 

 

ވި ވަނީ އެންމެ ފައިދ ކުރަނިބޭނުންކޮށްފައި ފައިސ  ބަލަހައްޓ  ގެ މަޝްރޫޢުގ ފައިވަނީ އަދި ހިން  މަޝްރޫޢު ބަލ ލައިފައިވަނީ މި ބައިގައި  4.2
ނޑިތައް ހ ސިލު  ނޑުދަ ގައިމިވ  ކަންތައްތަކަށް އެވެ. މިކަންތައްތައް ހ ސިލުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އޮޑިޓްގައި ތިރީ ވ ގޮތަށްތޯގޮތަށް، ލަ

 ބަލ ލައިފައިވ ނެއެވެ. 

ނޑައަޅ ފައިވ  ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން މަޝްރޫޢު)ހ(   ގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގ ފައިވަނީ ކަ

ފައިވަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބޭނުންކޮށް  ށްފައިނުވ  ކަންތައްތަކުގެ ބަޖެޓު ން ކޮ ން ކުރަން ކަނޑައަޅ ފައިވ  ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިމަޝްރޫއި)ށ( 
  ބެލުން.  

 ވެފައިވ މިންވަރު ދެނެގަތުން.  ހ ސިލު ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅ ފައިވ  ކުރަން  ންމަޝްރޫއިމުޅި )ނ( 

 ފައިވޭތޯ ބެލުން. ންވ ގޮތެއްގައި މޮނީޓަރކޮށް އެކަށީގެ މަޝްރޫޢުމުޅި )ރ( 

 )ރިޔާސަތުނޭޝަނަލް ޕްރޮޖެކްޓު ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ 

ންޓް މިނިސްޓަރ(އެންވަޔަރަންމަ -ބެލެހެއްޓުން  

((((0000((((((((((000000  
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 ނުނިމި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވުން  މަޝްރޫޢު ނިންމަން ކަނޑައަޅ ފައިވ  މުއްދަތަށް  މަޝްރޫޢު 

ރޮޖެކްޓެކެވެ. އަދި ޕްވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެންދ   2008މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަކީ  4.3
ނޑައަޅ ފައިވަނީ ޖޫން  މަޝްރޫޢުއްބަސްވުމުގައި ފުރަތަމަ އެވެވުނު  އެކުލްޑް ބޭންކ ރވޯ  އެހެން ނިޔަލަށެވެ. ގެ  2014ނިންމަން ކަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްކޯޕަށް  ގުޅިގެން އި ބަދަލުތަކ އެކި އެކި ފައިވ  އައިސް ގެ ސިޔ ސަތައްރުކ ރު ސަ ފަހުއްޓުމަށްޕްރޮޖެކްޓް ފެ ނަމަވެސް
މަސް( އ   12) 2015ޖޫން  ތ ރީޚު ނިންމަން ކަނޑައަޅ ފައިވ   މަޝްރޫޢު އެންމެ ފުރަތަމަ  ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވ ތީ،

ނޑައެޅި ކަންތަ ގައި ހ ސިލު މަޝްރޫޢުގެ ނިޔަލަށްވެސް  2015ހިސ ބަށް އިތުރުކުރެވުނެވެ. އަދި ޖޫން  އްތައް ނިމިފައި ކުރަން ކަ
 ތ ރީޚު މ  ނިން މަޝްރޫޢު  މ އެކުރުއިތުރުކު )އެޑިޝަނަލް ފައިނޭންސް( މަޝްރޫއަށް ފައިސ   ދެވަނަ ފަހަރަށް، ނުވުމުގެ ސަބަބުން

އް ނިމިފައިނުވ ތީ އިތުރު އަށް އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިތ ރީޚަށް ވެސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަ 2015ޑިސެމްބަރު 
އެތައް ފަހަރަކު  ޚުނިންމ  ތ ރީ މަޝްރޫޢު ،ގޮތަށްފަސްކުރެވިފައެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓް ނިންމ  ތ ރީޚް އަށް ވަނީ  2016ޖޫން  މަހަށް 6

  ވެ.އިން ލިބެންޖެހޭ މަންފ  ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބި ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެފައިވެއެ މަޝްރޫ އިތުރުކުރެވިފައިވ ތީ

 އިތުރުވެފައިވުން ޚަރަދު ބަޖެޓަށް ވުރެ ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ 

 އި ޕްލޭނ ވަސީލަތެވެ. މު އެއްއްމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެ މުހިޚަރަދު މޮނިޓަރކުރުގޮތ އި ހިނގ   އެއްމަޝްރޫ އެކީ ޓަބަޖެ އިނ ޕްލޭ 4.4
ނޑެއްގައިކީ މަ ހިންގު މަޝްރޫޢުއްގޮތަށް އެ ބަޖެޓ  ސިލުވުމަށް އެޅޭނެ ވ  ދަށް ގުޞަ ގެ މަ މަޝްރޫޢު  ހިފެހެއްޓި އެޚަރަދު ވަކި މިންގަ

 މަޝްރޫޢު  ނަމައަޅ ކިޔ ށް ބަޖެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ގަވ އިދުން އަޕްޑޭޓްކޮ އިޕްލޭނ  މީގެ އިތުރުންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. އްވަރަށް މުހި
ނޑި މަޝްރޫޢުގަމުންދަނީ އެންމެ ފައިދ ކުރަނިވި ގޮތަށް، ނހި ނޑުދަ    ބެލޭނެއެވެ.ވ ގޮތަށްތޯ ހ ސިލު  ތައްގެ ލަ

އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް  ޕްލޭނ  ބައެއް ކަންތައްތައްކުރުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ    ދަށުން ންވަނަ ކޮމްޕޯނަންޓްގެތިމި މަޝްރޫޢުގެ ޕްލޭންގައި  4.5
ސްޓްރެޓެޖިކް  މި ކޮމްޕޯނަންޓުގެ ހަތަރު ވަނަ ސަބްކޮމްޕޯނަންޓުގައި ހިމެނޭ 'ރީޖަނަލްމިގޮތުން  އެއްނުވެއެވެ.ގެންގޮސްފަ

އަދި މި  ނެވެ.އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެސެސްމަންޓް' )އ ރު.އެސް.އީ.އޭ( ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވު
ށް އެކަމުގެ ގ ބިލްކަން ސަބްކޮމްޕޯންނަޓްގެ ދަށުން ތިމ ވެށި މޮނިޓަރ/ރިސ ރޗްކޮށް މައުލޫމ ތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޚަރުދަނ ކޮ 
 ކަންތަކަށް ދެ މި ދި އައިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހޯދަން ހަމަޖެހިފައިވ  ރިސ ރޗް ވެސެލްވެސް ހޯދ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 

ނޑައަޅ ފައިވ  ބަޖެޓްވަނީ  ށް ތަމިގޮ ލުކޮށްފައެވެ. އެކަކަށް ބަދަ ކަމުގައިވ  ކޮމްޕޯނަންޓް ންޓް ކޮމްޕޯނަގެ މައިގަނޑު މަޝްރޫޢު މި ކަ
އިކޮށްފައިވ  ސޮވޯރލްޑް ބޭންކ އި ސަރުކ ރ އި ދެމެދު ކުރެވުނު މަޝްވަރ ގެ މަތިން ޕްރޮޖެކްޓު ރީސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްފައިވަނީ 

 ގޮތަށެވެ. ގައިވ   "(2014ފެބްރުއަރީ  19ޑްމެންޓްސް ޓުދަ ފައިނޭންސިންގ އެގްރީމެންޓް )"އެމެން

ނޑައަޅ ފައިވ   4.6 ޕޯނަންޓްގެ ބައެއް ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދ  ގޮތަށް ނިންމައި، އެކޮމްބައެއް ކޮމްޕޯނަންޓް ތިނެއްގައި ކަ
ނޑައަޅ ފައިވ   ނޑައަޅ ފައިވ  މުޅި ބަޖެޓަ، ސްވެއެކަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވީނަމަ ބަޖެޓް ކޮމްޕޯނަންޓް  އެކްޓިވިޓީސްތަކަށް ކަ ށް ކަ

ނޑަ ން )ތޭރަ މިލިއަން އަށް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ހ ސް( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 13,885,000 އް ކަންތައްތައް އިވ  ބައެއަޅ ފަ ކުރަން ކަ
ރު ފައިނޭންސްގެ އިތުން އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ގައި ހެދިފައިވ  ފައިނޭންސި 2015ޖޫން  3 ،ކުރުމަށް ފަންޑު ނެތުމުގެ ސަބަބުން

ޖެޓަށް ބަގެ މަޝްރޫޢު  ޔޫއެސް ޑޮލަރު ސަތޭކަ ސ ޅީސް ހަހ ސް ހަސަތޭކަ ނަވ ރަ( ތިންމިލިއަން  ތިން ) 3,346,619ގޮތުގައި 
ޔަލަށް، ޖުމްލަ ނިގެ  2016ސްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އަދަދުގެ ތެރެއިން އޭޕްރީލް އިތުރު ފައިނޭން އަދިއިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. 

 )ދެ މިލިޔަން ފަންސ ސް ހ ސް އަށްސަތޭކަ އެކ ވީސް( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. 2,050,821

ފުރަތަމަ ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރުވެފައިވ  ޖުމްލަ އެއްކޮމްޕޯނަންޓުން އަނެއް ކޮންޕޯނަންޓަށް ފައިސ  ބަދަލުކުރެވިފައިވ  ގޮތުގެ ތަފްސީލ އި  4.7
  ވަނީއެވެ. 7 ތ ވަލްއަދަދު 

http://www.audit.gov.mv/
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 : ކޮމްޕޯނަންޓްތަކަށް ބަޖެޓުޮކށްފައިވ  ގޮތ އި ޚަަރދުކޮށްފަިއވ  ޮގތުގެ ތަފުސީލު 7ތ ވަލު 

 ފުރަތަމަ ބަޖެޓު 
)ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު(  

*1 

ރީއެލޮކޭޝަން 
)ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު(  

*2 

 އެޑިޝަނަލް 
ފައިނޭންސް 

ގޮތުގައި ލިބުނު 
 )ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު(  

*3 

 ހިނގި ޚަރަދު 

 )ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު(
 ކޮމްޕޯނަންޓްތައް 

6,551,000 599,595  7,150,595 
)ރީޖަނަލް ސްލިޑް ވޭސްޓް  -1

 މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް( 

2,942,000 -490,133  2,451,867 
ލްޑިންގ ފޮރ )ކެޕޭސިޓީ ބި  -2

 މެނޭޖްމަންޓް(  އެންވަޔަރަމަންޓަލް

2,851,000 -1,496,836  1,354,164 
ޓެކްޓިނިކަލް އެސިސްޓަންސް ފޮރ  -3

ސްޓްރެންތެނިންގ އެންވަޔަރަމަންޓަލް 
 މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް މޮނިޓަރިނގ

1,541,000 -170,229  1,370,771 
މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް  ޕްރޮޖެކްޓް -4

 ކޮމިއުނިކޭޝަން 

  3,346,619 2,050,821 
އެޑިޝަނަލް ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި 

 ލިބުނު/ޚަރަދުވި 

 މުޅި ޖުމްލަ  14,378,217 3,346,619  13,885,000

 ޒަލް ޑޮކިއުމަންޓުން )ޕީ.އޭ.ޑީ(ނަގ ފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް އެޕްރައި ފުރަތަމަ ބަޖެޓު  1*

ށް ބަދަލުކުރެވުނު ސީދ  ނަންޓަން އަނެއް ކޮމްޕޯވ  އަދަދު. )އެއް ކޮމްޕޯނަންޓުއެއްކޮމްޕޯނަންޓުން އަނެއް ކޮމްޕޯނަންޓްއަށް ބަދަލުކުރެވިފައި 2*
 މަށް ފަހުގައެވެ.(ޑުނކެ ގި ޚަރަދުން ފުރަތަމަ ބަޖެޓުނނީ ހިކޮށްފައި އެވަބިފައި ނުވ ތީ އެއަދަދު އަންދަޒ  އަދަދު އޮޑިޓަށް ލި

  ދޫކޮށްފައިވ  ގްރ ންޓް ގެ ދަށުންފައިނޭންސިންގ އެގްރީމަންޓުހަދ ފައިވ  ގައި  2015ޖޫން  3 3*

ނުދ   ކޮށްފައި ނުވ ތީ ކަނޑައަޅ ފައިވ  ގޮތުގެމަތިން ހިނގަމުން އެކަށީގެންވ  ގޮތަށް މޮނިޓަރގެ ކަންތައްތައް މަޝްރޫޢު 
 ވަކިގޮތެއް ނިންމުމަށް ލަސްވެފައިވުން.   މެދު ކަންތައްތަކ  

އިދުން މޮނިޓަރ ކޮށް ދިމ ވ  މައްސަލަތައް ވީހ ވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގަޅަށް ބަލައި ގަވ ނންތައްތައް ރަގެ ކަމަޝްރޫޢު  4.8
ނޑި ހ ސިލުމަޝްރޫޢު ހައްލުކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ ނޑުދަ ތުގައި ނިންމުމަށް ވަރަށް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަ  މަޝްރޫޢުކުރުމަށް އަދި ގެ ލަ

ނުވ ތީ  ކޮށްފައިގެ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރ ކުރަންޖެހޭ އެންމެ އެކަށީގެންވ  ގޮތަށް މޮނިޓަރމަޝްރޫޢު ،ކަމެކެވެ. ނަމަވެސްމު އްމުހި
ނޑައަޅ ފައިވ  ގޮތުގެމަތިން  ވަކިގޮތެއް ނިންމުމަށް ލަސްވެފައިވ ކަން ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން ކަންތައްތަކަށް  ނުދ   ހިނގަމުންކަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 މަޝްރޫޢު ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2015ފެށިގެން އައި ހިސ ބުން  މަޝްރޫޢު ވަނަ އަހަރު  2008 ،މިގޮތުން  ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.
 ވަނީ އެވެ. އެ އް ތިރީގައި މައްސަލަތަބައެއް އެކަށީގެންވ  ގޮތަށް މޮނިޓަރ ކުރެވެމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން ދިމ ވެފައިވ  

 ދައްކ ފައި  ފައިސ   ވ   އަށް  65% ޚަރަދުގެ  ޖުމްލަ  ހަވ ލުކުރެވި، ފަރ ތަކ   އަމިއްލަ  ބަނުމަށް  އުޅަނދެއް  ބޭނުންކުރ   އުފުލަން  ކުނި )ހ( 
.ނުވުން  ނިމިފައި  ގެ މަސައްކަތް އުޅަނދު  އެ  ވީނަމަވެސް 

ގެ  2016 އޭޕްރިލް ކުނި އުފުލަން ބޭނުންކުރ  ދެ އުޅަނދު ބަނުމަށް ބަޔަކ  ހަވ ލު ކުރެވުނު ނަމަވެސް ވަނަ އަހަރު  2014 4.9
އަށްވ   65ރެއިން %ނިމިފައި ވަނީ އެންމެ އުޅަނދެއްކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ދެވަނަ އުޅަނދުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ތެނިޔަލަށްވެސް 

މަސައްކަތް  މި އުޅަނދުގެ ވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް މި އުޅަނދުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ނު  ފައިސ  ދައްކ ފައިވީ
މަވެސް މި އުޅަނދުގެ ކި ފަހަރު މަތިން ކޮންޓްރެކްޓަރ އި މަޝްވަރ ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަނިމިފައިނުވ ތީ ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން ވަނީ އެ

 އުވ ލަން ނިންމ ފައެވެ. ޕީ.އެމް.ޔޫއިން ވަނީ މި އެގްރީމެންޓްމަސައްކަތް އެދެވޭ ގޮތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން 
ޅަނދުގެ މަސައްކަތް އު ވަނީ ނިންމ ފައެވެ. މި ނެގުމަށް އެމް.ޔޫ އަށް އުޅަނދުފައިސ  ނުދީ ހިފަހައްޓައި ޕީ. 35އަދި ބ ކީ ހުރި %

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  ދު ކަމުގައިވ  ރަށް ރަށުން ރީޖަނަލްމައިގަނޑު މަގުޞަ މަޝްރޫޢުބަބުން ސަ ނުނިމި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ 
ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެފައެވެ.  ނުފެށިވަނީ ކުނި ގެންދިއުމުގެ ކަންތައްތައްފެސިލިޓީއަށް 

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރަންޖެހިފައިވުން  ޕީ.އެމް.ޔޫ ގެ މަސައްކަތްތައް   ހަވ ލުކޮށްފައިވ  އެހެން ފަރ ތްތަކ  )ށ( 

ނޑައަޅ ފައިވ  ބައެއް މަސައްކަތްތަމަޝްރޫއިން  4.10  ނެވެ.ހަވ ލުކޮށްގެންރ ތްތަކ  ފަ އް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމުގެ ފަންނީ ކުރުމަށް ކަ
ން ބ ތިލުކުރުމަށްފަހު އެ އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެއްބަސްވު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެކު ނަމަވެސް، މި ފަރ ތްތަކ  

ކުރުމ  ން ކުނި މެނޭޖްގުޅިގެ ކ  އްޔ ތައިއަމިއްލަ ޖަމް . މިގޮތުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޕީ.އެމް.ޔޫގެ މުވައްޒަފުންނެވެ
އެއްބަސްވުން  ބު ނުކުރެވި ކ މިޔ  ޕްރޮގްރ މް  ކޮމިއުނިޓީ ޓްރެއިނިންގ ފައިވ  ގުޅޭގޮތުން ރަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިންގަން ހަމަޖެހި 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގުޅިގެން މެރިން ރިސ ރޗް ސެންޓަރ އ އި ޕީ.އެމް.ޔޫ މަސައްކަތް  ވުނެވެ. އަދި މިފ ހަގަކުރެ  އުވ ލ ފައިވ ކަން 
ނިންމ ފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ.

ޖެހޭ ކަންތައްތައް އެހެންފަރ ތްތަކ  ހަވ ލުކޮށްގެން ކުރަން ކުގެ އިތުރުން،ގެ މުވައްޒަފުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަ މަޝްރޫޢު  4.11
ނޑު ރޫޢު މަޝްއިވ  މަސައްކަތްތައް ލަސްވެ ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފަމުވައްޒަފުން  މަކީ އެގެ މުވައްޒަފުން ކުރުމަޝްރޫޢު  ގެ މައިގަ

ކަންތައްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

މޮނިޓަރކޮށްފައި އި އެމް.ޔޫއިން  އެކަށީގެންވ  ގޮތެއްގަ ޕީ.ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މުއައްސަސ ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް  މަޝްރޫއ  )ނ( 
ނުވުން.

 ،ނަމަވެސް .އްޔަތެކެވެ ސަސ ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަކީ ޕީ.އެމް.ޔޫގެ މަސްއޫލި އްގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މުއަމަޝްރޫއ   4.12
ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ފ ހަގަ ،މަސްއޫލިއްޔަތު ެއންމެ ފުރިހަމަޔަށް އަދ ކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ޕީ.އެމް.ޔޫއިން މި

ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

  ްފެށުން ލަސްވ ން ދިމ ވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައ
 ފޮނުވ ނެ އިކުއިޕްމަންޓު ގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހަވ ލުކުރެވުނު ފަރ ތު ފޮނުވުމަށް  ރަށްރަށަށް އިކުއިޕްމަންޓު

ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު ފެށުމަށް  ތައްމަސައްކަތް އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުގެ  ހޯދަންޖެހުމ އިއިތުރުގޮތްތައް 
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 : އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައ1ްއެޕެންޑިކްސް 
 އެކްޓިވިޓީ  މެތަޑް 

ގެ  2015 އިން 2008ބޭނުމަށް މި އޮޑިޓްގެ 
ތުން ސްކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. މިގޮތައް ބަލ  ފ އުންކިޔެލި

މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް 
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިނޭންސިން އެގްރީމަންޓ އި 
 އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލްއ އި ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓްތަކ އި 

 ގުޅޭ މަޝްރޫއ އި އަދި ރިވުއު ރިޕޯޓްތަކ އި 
 ންތައް ބެލިފައިވ ނެއެވެ.އުކިޔެލި

 ލިއެކިޔުންތައް ރިވިއުކުރުން 

މަސައްކަތްތައް ފަސޭހައިން  ގެމަޝްރޫޢު 
ންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

ގެ އެންޑް އެނަރޖީ ގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓު 
ގައި ބައެއް ރަށު ކައުންސިލްތަކުކަމ ބެހޭ އިސް ވެރިންނ  

 ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރ ތްތަކ އި 
 ބައްދަލުކޮށް ސުވ ލ  ޖަވ ބު ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

 ކަމ ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނ  އިންޓަރވިއުކޮށްގެން 

އަދި  ރުއައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަ 
ކުނި  ގައިރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު 

މެނޭޖްކުރެވެމުންދ  ގޮތް އޮޑިޓަރުން އެތަންތަނަށް 
 ފައިވ ނެއެވެ.  ގޮސްގެން ބަލ  

 އިންސްޕެކްޝަން 

ނި އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ބައެއް ރަށްތަކުގައި ކު  މަޝްރޫޢު
މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދ  ގޮތ އި 
މިކަމ އިމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ދެނެގަތުމަށް  

 ފައިވ ނެއެވެ. ސ ރވޭއެއްކުރެވި

 ސަރވޭކުރުން 

އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ރަށްތަކުގައި ކުނި  މަޝްރޫޢު
ކުރިއަށްދ  ގޮތ އި  ތައްމެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް މަޝްރޫޢު 
 ރަށު އަމ ޒުކޮށްފައިވ  ރަށްތަކުގެ މަޝްރޫޢުދެނެގަތުމަށް 
ށް ސުވ ލު ކަރުދ ހެއް ފޮނުވައިގެން ކަކައުންސިލްތަ 

 މައުލޫމ ތު ހޯދ ފައިވ ނެއެވެ. 

 ސުވ ލު ކަރުދ ސް ފޮނުވުން 
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