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 ިރޯޕޓް  ޮއިޑޓް  ަޕރޯފަމްނސް  ުގޅ   ިމްނަވރާ  ެއްއަފްސުކެރިވަފިއވާ  ަތަރްއީޤ އާބާީދއާިއ

 ލ ސ ުއ އިުނިންމުންުޚުު

ުއ ބ ދީ .1 ުެބހިުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުރ އްޖެއަށްއަތޮޅުތަަކށް ުސަަބުބްނ ުގޮތުގެ ުވަރަށްުުފައިވ  ުގޮންޖެުހންތަކު ުވަނީ ުަތފ ތު
ުމީހުން ުރ އްޖޭގެ ުުކުރިމަތިލ ންޖެހިފައެވެ. 188ުުދިރިއުޅޭ ުރަށް ުއެކުލެވިގެން ުޮބޑ800ުުުވަނީ ކިލޯމީޓަރަށްވުރެ

މީހުންުހަމަނުވެއެވެ.ުމިގޮތަށ1,000ުުްއަށްވުރެުގިނަުރަށްތަކުގެުއ ބ ދީގައިުު%56ުސަރަހައްދެއްގައެވެ.ުމީގެުތެރެއިން
ުމުހި ުސަަބުބން ުނިޒ މުގެ ުދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ުތަރައްޤީވެފައިވ  ުކުޑަކޮށް ުއަދި ުއ ބ ދީއަކ އި ުޭބނުންތައްުންފެތުރިފައިވ  މު

ުކޮންމެހެން ުޮބޑުވެ ުޚަރަދު ުފޯރުކޮށްދިނުމު ފުއްދައިދިނުމުގައި ުވަޞީަލތްތަްއ ުއިޖްތިމ ޢީ ުޢިމ ރ ތްތަކ އި ގައިުޭބުނންވ ފަދަ
 ދަތިތަކ ުކުރިމަތިލ ންޖެހިފައިވެއެެވ.

ގައިުރ ވ އިުހިންގަމުނުްުއިއެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތަކީުސަރުކ ރުންުއެކިުސިފަސިފަުއ އިުތަރައްޤީުދިވެހިރ އްޖޭގެުއ ބ ދީ .2
މަންޓްުޕްޝަނަލްުޑެވެލޮގޮސްފައިވ ުނެުލަމުންއިވަނަުއަހަރުންުފެށިގެންުއެކުލަވ1980ުަގޮސްފައިވ ުކަމެކެވެ.ުއެގޮތުންު

އެއްފަސްކުރުމ ުުުއ އިުތަރައްޤީފައިވެއެވެ.ުއ ބ ދީލައިއަލިއަޅުވ ުމަށްޕްލޭންތަކުގައިވެސްުއ ބ ދީުއެއްފަސްކުރުމުގެުމުހިންމުކަ
ުރ ވަ ުޕްލޭންތައް ުޕްލޭނިންުއިގުޅޭ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުރީގެ ުގޮސްފައިވަނީ ުނެޝަަންލުުގހިްނގަމުން އެންޑް

އެންޑްުނެޝަނަލްުޑެވެލޮޕްމެންޓްގެުުގވަނަުއަހަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޕްލޭނިނ2008ުްު،މެންޓުންނެވެ.ުނަމަވެސްޕްވެލޮޑި
ުކު ުަބދަލު ުދަށަށް ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޕްޭލނިންމަސައްކަތްތައް ޑިވިޝަނ އިުުގރެވި

ޝަނަްލުވަނަުއަހަރުންުފެށިގެންުސްޓެޓިސްޓިކްސްުޑިވިޝަންުނ2014ުެސްޓެޓިސްޓިކްސްުޑިވިޝަންުއުފެދުނެވެ.ުއަދިު
ުކަންކަމުގުެު ުއެކިއެކި ުއިޤްދިސ ދީ ުބޯހިމެނުމ އި ުއ ބ ދީގެ ުރ އްޖޭގެ ުަބދަލުކުރެވި ުނަމަށް ުސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ުއޮފް ިބއުރޯ

ުހިސ ްބތައް ުުތަފ ސް ުތަރައްޤީއ ބ ދީބަލަހައްޓަުމންދެއެވެ. ުމަޤްސަދަކުީުުއ އި ުޮބޑު ުއެންމެ ުސިޔ ސަތުގެ އެއްފަސްކުރުމުގެ
ުއެތުރިފައިވ ު ުގޮތުންުރ އްޖޭގެުރަށްތައް ުގުދުރަތީ ުހުރަސްކަމަށްވ ، ުޮބޑު ުއެންމެ ުކުރިމަތިވެފައިވ  ުމިހ ރު ުތަރައްޤީއަށް ޤައުމުގެ

 ތައްުނަްއތ ލުމެވެ.ުތަރައްޤީގެުޮބޑެތިުތަފ ތުުގައިވ ގެުދެމެދުގޮތުގެުސަަބުބންުއެކިުއަތޮޅުތަކ ިއުރަށްތަކު

2006ުުުކީތަރައްޤީގެުދުރުރ ސްތ ުޕްލޭނަުުލެވުނުއިއިުއެންމެުފަހުންުެއކުލަވަދިވެހިރ އްޖޭގަވަނަުއަހަރުުފެށުނުއިރ2019ުުުުު .3
ުއި 2010ުުން ުއެކުލަވ ލި ުނިޔަލަށް ުޑެވެލ7ުޮގެ ުނެޝަނަލް ުބެހިފައިވު ވަނަ ުއ ބ ދީ ުޕްލޭނެވެ.ުދިވެހިރ އްޖޭގައި ޕްމަންޓް

ު ުޕްލޭންތަކުގައި ުސްޓްރެޓެޖިކް ުމައްސަލަތައް ުދިމ ވ  ުކުރުމަށް ުތަރައްޤީ ުުއަލިއަޅުވ ލެވިފައިނުވިގޮތުން ވަނ7ުުަުނަމަވެސް
ުފ ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ުަގއިުއ ބ ދީުެބހިފައިވ ުޮގތުންުތަރަްއޤީުކުރުމަށްުދިމ ވ ުމައްސަޝަނަލްުޑެވެލޮޕްމެންޓްުޕްލޭނުނެ ލަތައް

ުދެމެހެއްޓެނި ުގެނަުވިއަދި ުަތރައްޤީ ުތަރައްޤީއ ބ ދީުއުމަށްގޮތުގައި ުހ ސިލްކުރުުގެއެއްފަސްކުރުމުުއ އި މަށުްުސިޔ ސަތެއް
 ޕްލޭންުކުރެވިފައިވެއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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2 ގ30ުުެުުޙ ފުޞަ  

ުތަރައްޤީުުުއިއ ށްުއ ބ ދީވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލ2018ުުުަިއނ2008ުުުްުލެވިފައިވ ނުީުއިމިުއޮޑިޓުގައިުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުަބލަ .4
ުތަފ ުތތައްު ުހުރި ުޕްލޭންތަުކގެ ުއެ ުޕްލޭންތަކ އި ުސްޓްރެޓެޖިކް ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުސަރުކ ރުން ުގޮތުން އެއްފަސްކުރުމުގެ

ރަދުތަކ އިުއ ބ ދީުއެއްފަސްކުރުމަކީުޚަދައުލަުތންުތަރައްޤީެގުމަޝްރޫޢުތަކުންުއެކިއެކިުރަށްަތކަށްުކުރެވެމުންދ ުު  ދެނެގަތުމ އި
ުހުރިުގޮންޖެހުންތަކ އިުޖުމްަލކޮށްުމިުސިޔ ސަތުގުެުތިއިޤް ސ ދީުގޮތުންުކުރެވޭނެުކަމެއްުތޯުެބލުމ އިުއަދިުއެއްފަސްކުރުމުގައި

ުއިޖްތިމ އީ ުފަިއދ ުސަަބުބން ުލިޭބނެ ުގޮތުން ުއިޤްތިސ ދީ ުމައްޗަށެގޮތުްނނ އި ުރިޕޯޓުގައިުވެ.ގެ ުޖުމުލުަުުވ ުމި ދިރ ސ ތައް
ު ުގޮތެއްގައި ުޯބހިމެުނން ުއިތުރުން ުޚަރަދުގެ ުަބެޖޓ އި ުދަުއލަތުގެ ުއ މްދަނީއ ިއުުއަދ2014ުިިބނ ކޮްށފައިވ ނީ ޭގިބސީގެ

 ގައިުހިމެނޭުމަޢުލޫމ ތުގެުމައްޗަށެވެ.2016ުޚަރަދުކުރުންުހުރިގޮތުގެުސ ވޭު

ުޚުލ ސ ުުުކަންތައްތަކުގެުުުމައިގަނޑުުުުފ ހަގަކުރެވުނުު

 ދެނެގަތުންުުުއްުސަތުުރ ވައިުހިންގުމަށްުސަރުކ ރުންުކަނޑައަޅ ފައިވ ުޕްލޭންތަުއެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ުުުއ އިުތަރައްޤީުއ ބ ދީު

ު.އ ބ ދީއ އިުތަރައްޤީުއެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތުުތަންފީޒުކުރ ނެުފުރިހަމަުސްޓްރެޓެޖިކްުޕްލޭނެއްުއެކުލަވ ލެވިފައިުނުވުން .5
ު ުއެކުލަވ2010ުަު–2006ުމިގޮތުން ުއިއަށް ުސަރަޙައްދެއ7ުުްުލެވުނު ުފަސް ުމަޝްރޫޢުގައި ުތަރައްޤީގެ ުަޤޢުމީ ވަނަ

ު ުވ އިރު ުރ ވ ފައި 2008ުުތަރައްޤީކުރުމަށް ުގުޅިގެން ުބަދަލުވުމ  ުސަރުކ ރު ުއަހަރު ުރިޔ ސުީުވަނަ ުހަވ ލުވި ވެރިކަމ 
ު ުއެުސަރަޙައްދުތަކަކެނޑިޑޭޓުގެ ުތަރައްޤީކޮށް ުހަތްުސަރަޙައްދެއް ުހިމަނ ފައިވަނީ ުދިރިއުޅުންުމެނިފެސްޓޯގައި ުމީހުންގެ ށް

ު ުއެއަށްފަހު ުއަދި ުޤ އިުމކުރުން. ުމ ހައުލެްއ ުމ ެލ2013ުުަބދަލުކުރެވޭނެ ުގުޅިގެން ުަބދަުލވުމ  ުސަރުކ ރު ުއަހަރު ވަނަ
ުމިހެންވުމުން،ުުއ ބ ދުކުރުމަށްުކަނޑައަޅ ފައިވުން.ުު%70ސަރަޙައްދުުއިތުރަށްުތަރައްޤީކޮށްުހުޅުމ ލޭގައިުރ އްޖޭގެުއ ބ ދީގުެު

އްުރ ވައުިުއެުދައުރެއްގައިުތަފ ތުުއެކިުމަޝްރޫޢުތަުއްުނެތިަބދަލުވ ުކޮންމެުފަހަރަކުުދުރުުރ ސްތ ުޕްލޭންތަކެސަރުކ ރުު
ު.ކަންުފ ހަގަކުރެވުންހިންގަމުންުދ 

ުނުވުމ އިު .6 ުކުރިއަށްގެންދެވިފައި ުމިންވަރަށް ުއެކަށީގެންވ  ުމަސައްކަތް ުއެއްފަސްކުރުމުގެ ުއ ބ ދީ ދައުލަތުން
ުަމދުވުއެއްފަސްކުރެވިފައިވ  ުނިސްބަތުން ުއަދަދު ުުރަށްތަކުގެ ުގޮތުން، ުމި ުން. ުއ ބ ދީގެ ުމ ެލުު%62ރ އްޖޭގެ މީހުން

ުހިމެނޭުުސަރަޙައްދު ުކަންކޮޅުތަކުގައި ުއެކި ުރ އްޖޭގެ ުރަށުގ188ުަފިޔަވައި 2015ުއިނ1985ުުްއިރު،ުދިރިއުޅެމުންދ އި
ކަންުރަށެއްގެުރައްޔިތުނ15ުުްުުއެންމެކަށްުަބދަލުކޮށްފައިވަނުީުވަޒަންވެރިވެފައިވ ުރަށްނޫންުއެހެންުރަށަވަނަުއަހަރ ުހަމައަށުްު

 ރަުށގައިުމީހުންުދިރިއުޅެމުންުދ ކަންެވސްުފ ހަގަކުރެވުން.168ުުއަށްވުރެުއ ބ ދީުމަދ2,000ުުުުުމީގެުތެރެއިނުްުުުފ ހަގަވުން.

7. ު ުއެއްފަސްކުރުމަށް ުހުރުމ އިއ ބ ދީ ުގޮންޖެހުން ުަބއިވަރު ުހައްލުކުުއެުއެތަކެއް ުކުރަންޖެހޭުކަންތައްތައް ުދައުލަތުން ރުމަށް
ވިސްނުމުގެުތަފ ތުތައްުހުރުމ އެކުުއެއްފަސްކުރުމުންުުރަށްވެހީންގެުުއިރަށްތަކުގެުޘަޤ ަފތ އެކިުމިގޮތުންު.ުޚަރަދުުޮބޑުވުން

ުއުފެދު ުމައްސަލަތައް ުއޮތުމ އުިުއިޖްތިމ ޢީ ުފުރުޞަތު ުދަނޑުބިންތަކ އުިުމުގެ ުގެދޮރ އި ުއަމިއްލަ ުރައްޔިތުންގެ ފ ތަކ އިުވަޒީރަށުގެ
މިކަމަށްުދުރުރ ސްތު މުގެުއިތުރުނުްުއުދަނގޫވުޒަމ ންވީުރަށްފުށުުދިރިއުޅުންުޫދކުރަނުްުރަށުގެުރައްޔިތުންނަށްުއެުމީހުންގުެު

މުޅިުއ ބ ދީެގުސިޔ ސަތެއްުކަނޑައެޅިުތަންފީޛުކުރެވެމުންުނުދިއުމ އިުއެއްފަސްުކުރުމަށްުޮބޑުުޚަރަދެއްުހިނގުމ އިުރަށުގުެު
 މެނުވީުަބދަލުުކުރެވެްނުނެތުން.ުރުހުމުގައި
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3 ގ30ުުެުުޙ ފުޞަ  

ުުދެނެގަތުންުއ ބ ދީުއެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތުގެުދަށުންުމ ލީުގޮތުންުއިޤްތިސ ދްކުރެވޭނެުމިންވަރުު

ސަރަހައްދީުތަރައްޤީއަށްުއަމ ޒުކޮށްގެންުމަޝްރޫޢުތައްުހިންގުމުގެުަބދަލުގައިުކުދިުއަދިުޮބޑެތިުއ ބ ީދތައްުހިމެނޭުއެކިއެކިު .8
ން.ުމިގޮތުންުޕަްބލިކްުސެކްޓަރުއިންވެސްޓްމަންޓްުޕްރޮގްރ މްގެުތެރެއިނުްުރަށްރަށުގައިުގިނަުމަޝްރޫޢުތަކެއްުހިންގ ފައިވު

2013ުު 2017ުުއިން ުޖުމުލަ ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ 3,154ުުވަނަ ުހިންގުމަށް ުރުފިޔ 25.4ުުމަޝްރޫޢު ބިލިއަން
ޚަރަދުކޮށްފައިވުން.ުމީގެުސަަބުބންުދައުލަތުންުކުރަންޖެހޭުޚަރަދުުއިތުރުވެ،ުދެމެހެއްޓެނިވިުތަރައްޤީުގެނައުމަށްުދަތިތަކ ު

ނީުެއއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތެއްގެުދަށުންުދުރ ލ ުރޭވިގެްނުކުރިމަތިވ ކަމ އިުމަޝްރޫޢުތައްުރ ވައިުހިންގަމުންުގޮސްފައިވަ
 ނޫންކަންުފ ހަގަކުރެވުން.

ުކުރަމުނުްު .9 ުތަރައްޤީ ުވަކިވަކިން ުރަށްތައް ުއެއްފަސްނުކޮށް ުބެހިފައިވ އިރު ުމައްޗަށް ުރަށްތަކެއްގެ ުގިނަ ުއ ބ ދީ އަތޮޅުތަކުގެ
ވަނަުއަހަރުގެުދައުލަތުގެުަބޖެޓަްށ2016ުުދިއުމުގެުސަަބުބންުކުރަންޖެހޭުހޭދަުދެުގުނަުއިތުރުވެގެންދިއުން.ުމިުގޮތުންު

ު ިބލިއަްނުރުފިޔ ގެުމަޝްރޫޢ1.60ުުުމީުހންގެުއ ބ ދީއަށ27,935ުުްގައިުހިމެނޭުއްރަށެޮބޑުުފަސްުބަލައިލ އިރުުއ ބ ދީ
ު ުބ ކީ ުހިމެނޭ ުއަތޮޅުތަކުގައި ުއެ ުަބޖެޓުކޮްށފައިވ އިރު 41ުުހިންގުމަށް ުދިރިއުޅޭ ުއ ބ ދީއަްށ28,972ުުރަށުގައި މީހުންގެ

ުރުފިޔ 3.25ު ުުބިލިއަން ުމައިގަނޑު ުފ ހަގަވުން.ުމީގެ ުކުރިނުްުަބޖެޓުކޮށްފައިވ ކަން ުރަށްތަކުގައި ުޮބޑެތި ުއ ބ ދީ ސަަބަބކީ
 ގ އިމުކުރެވިފައިވ ުއަސ ސީުޚިދުމަތްތައްުއ ބ ދީުކުދިުރަށްތަކުގައިުމިހ ރުުގ އިމުކުރަމުންުދިއުން.

ުއ ބ ދީުެބހިފައިވ ުޮގތުންުއ ންމުުރައްޔިތުންނަށްުފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހުޚިދުމަތްތަކަށްުދައުަލތުގެުަބޖެުޓންުޮބޑުުހޭދައެއްުކުރަން .10
ުތަޢުލީމީުދ ިއރ އިންު ުޮބޑެިތުއ ބ ދީުހިމެނޭުދެުަރށެއްގެުމަަދރުސ ުހިންގުމަށްުއ8,000ުުެޖެހުން.ުމިުގޮތުން އަށްވުރެ

ުޮބލަކަްށު ުބަހ ލ އިރު ުއ ބ ދީެގުނިސްބަތުން ުދިރިއުޅެމުންދ  ުދިހައެއް(ުރުފިޔ 3,610ުުރަށުގައި ުސަޭތކަ ުހަ )ތިްނުހ ސް
ުއ ބ 2,000ު – 3,000ު،ޚަރަދުވ އިރު ުބޮލަކަށްދެމެދު ުރަށުގައި ުހަ ުތެރެއިން ުރަށްތަުކގެ ުހިމެނޭ )ހަތަުރ4,754ުުުދީ

 ؛ވުންހ ސްުހަތްުސަތޭކަުފަންސ ސްުހަތަރު(ުރުފިޔ ުޚަރަދު

ުކުޅިވަރުގެު ުއަދި ުދ އިރ އިުއިޖްތިމ ޢީ 22,180ުުން ުރަށުގައި ުތިން ުޮބޑު ުއ ބ ދީ ުހިމެނޭ ުމަރުކަޒ އުިުމީހުން ޒުވ ނުންގެ
15ުރަށަށ22ުުްޑަުމީހުންުހިމެނޭުއ ބ ދީުކ21,743ުުުމިލިއަންުރުފިޔ ުޚަރަދުވ އިރ2ުުުުޤ އިމުކުރުމަށްސްޓޭޑިއަމްތައްު
ު؛ންޚަރަދުވުުމިލިއަންުރުފިޔ 

)ތިްނުހ ސްުނުވަުސަތޭކ3,970ުުަމީހުންުހިމެނޭުއ ބ ދީއަކަށްުބޮލަކަށ21,275ުުްސިޓީގެުުޑޫޞިއްޙީުދ އިރ އިންުއައް
)ހަތްުހ ސްުތިންުސަތޭކަުތިރީސްުހައެއް(7,336ުުމީހުނަށްުޮބލަކަްށ1,811ުުޅުގެުޖެހޭއިރުުވ.ުއަތޮހަތްދިހަ(ުރުފިޔ ު
ު؛ ރުފިޔ ުޚަރަދުވުން

ު ުަބލައިއިރު ުޚަރަދަށް ުކުރަންެޖހޭ ުަބޖެޓުން ުދައުލަތުގެ ުދ އިރ ތަކަށް ުއަތޮޅުގ19,541ުުެއިދ ރީ ުހދ. ުދިިރއުޅޭ މީހުން
ު ުޖެހެނީ ުޮބލަަކށް ުހިންގުމަށް ުހައެއް(2,786ުުކައުންސިލުތައް ުއަށްޑިހަ ުސަތޭކަ ުހަތް ުހ ސް ު)ދެ 1,811ުރުފިޔ ކަމ އި

ުރުފިޔ ުޚަރަދުވުން.)ބ ރަުހ ސްުތިްނުސަތޭކަުސައްީބސް(12,326ުުމީހުންުދިރިއުޅޭުވ.ުއަތޮޅަށްުޮބލަކަށްު

 މުޖުތަމަޢުއަށްުލިބިގެންދ ނެުފައިދ ުދެނެގަތުންުުުއ ބ ދީުއެއްފަސްކޮށްފިނަމަު

11. ު ުޤ އިމުކުރުމަށް ުމަރުކަޒުތައް ުޒުވ ނުންގެ ުވަޞީލަތްތަކ އި ުކުޅިވަރު ުރަށްތަކުގައި ުޮބޑެތި ުއަދި ުކުދި ވަނ2014ުުައ ބ ދީ
ު ުފެށިގެން 2016ުުއަހަރުން ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ 194ުުވަަނ ުގެންދިއުމަށް ުކުރިއަށް ުރުފިޔ 724ުމަޝްރޫޢު ުމިލިއަން
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4 ގ30ުުެުުޙ ފުޞަ  

ުނަމަވެސް ުތަކެތިުު،ަބޖެޓުކޮށްފައިވުން. ުބޭނުންކުރ  ުމަރުކަޒުގައި ުދިަހ ުނަގ ފައިވ  ުގޮތުގަިއ ުސ މްޕަލްގެ އޮޑިޓް
ހަލ ކުވެފައިވުމ އިުޚިދުމަތްތަކުގެުފެންވަރުުދެމެހެއްޓުމަށްުޭބުނންވ ުފައިސ ުނުލިުބމުގެުސަަބުބންުޚިދުމަތްތައްުމެދުކެނޑިު

ުކަށީގެންވ ުގޮތުގައިުއ ންމުުރައްޔިތުންނަށްުލިެބުމންުނުދިއުން.އެުމަރުކަޒުތަކުގެުބޭނުންުއެންމެުއެ

12. ު ުމަދުވުމުން ުއަދަދު ުދަރިވަރުންގެ ުކިޔަވ  ުސްކޫލްތަކުގައި ުއަތޮޅުތެރޭގެުއަތޮޅުތެރޭ ުލިިބގަތުމުގައި ުބޭނުން މުދައްރިސުންގެ
ުސަމަކ ރަ ުސްކޫލުތަކުގައި ުމ ލޭގެ ުުއިތުރުވުން.ުކަންސްކޫލުތަކަށްވުރެ ުކޮންމެ ުސްކޫލުަތކުގައި ުމ ލޭގެ 12ުުމިގޮތުން،

.ުފ ހަގަކުރެވުންުހުންނަަކންުއްަދރިވަރަކަށްުމުދައްރިސ8ުެހުންަނއިރުުއަތޮޅުތެރޭގައިުކޮންމެުުއްދަރިވަރަކަށްުމުދައްރިސެ
ުކިޔަވަމުންދ ުު ުމ ލޭުސްކޫލުތަކުގައި ުއަތޮޅުތެރޭގައ2,553ުުިދަރިވަރުންނަށ31,487ުުުްުމިއީ، ުއަދި ކިޔަވަމުންދ ުުުމުދައްރިސުން

ުދޭަހވަނ6,689ުުީދަރިވަރުންނަށ56,289ުުުްު ުމިހެންވުމުން ުކިޔަވަމުންދ ުުު،މުދައްރިސުން. ުކުލ ހެއްގައި އަތޮޅުތެރޭުސްކޫލެއްގެ
 ދަރިވަރުންގެުއަދަދުުކިތަންމެުމަދުުނަމަވެސްުވަޒީފ ދޭންޖެހޭުމުދައްރިސުންގެުއަދަދުުމަދުނުވ ކަން.ު

ުއެވަ .13 ުމައްޗަށް ުމަހެއްގެ ުގޭިބސީއަކަށް ުއަތޮޅުތެރޭގައި ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ުސަތޭކ13,955ުުަުރެޖް ުނުވަ ުހ ސް )ތޭރަ
ލިޭބއިރުުމ ލޭގައިުމިުއަދަދަށްވުރެުދެުގުނަުއިތުރަށް،ުުފަންސ ސްުފަހެއް(ުު ވ ވީސްުހ ސްުހަުސަތޭކަ(ުު)ނ29,600ުުަރުފިޔު 

ހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުނުވަދިހަުއަށެއް(ުުު)އަށ ރ18,498ުުައަދިުއެވަރެޖްުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުއަތޮޅުތެރޭގައުިުުުން.ރުފިޔ ުލިުބ
ުމ ލޭ ުހިނގ އިރު ުރުފިޔ  ުއަދަދަށްވުރެ ުމި ުއިތުރަްށ،1.9ުުގައި ުސަތޭކ34,431ުުަގުނަ ުހަތަރު ުހ ސް ުހަތަރު )ތިރީސް

ުއެކެއް(ު ުތިރީސް ުޮބޑުުވުރެުއެއްަބޔަށްުަބއިކުޅަުދެުއ މްަދނީގެުލިޭބުގޭިބސީތަކަށްުުމިއ އެކު،ުހަމަުޚަރަދުވުން.ރުފިޔ 
ުވަޒީފ ުމީހުންުއަދަދެއްގެުޮބޑުުއެއްަބޔަށްވުރެުަބއިކުޅަުތިންުތެރެއިންުމީގެުލިޭބއިރުުއުޖޫރައިންުމުސ ރައ އިުއަދަދެއް

ކުންފުންޏެއްަގއިކަމުންުއ މްދަނީުހޯދުމަށްުދަުއލަތަށްުަބރޯސ ވ ންޖެޭހުުނުވަތަުއޮފީހެއްުދައުލަތުގެުުގެންދަނީުއަދ ކުރަމުން
ު ުއެހ މެ ުފ ހަަގވުން.މިންވަރު ހިނގަނީުުޚަރަދެއްުޮބޑުުއެންމެުުމ ލޭގައިުަބލައިއިރުުތަފުޞީަލށްުުޚަރަދުގެުއަދިުޮބޑުކަން

ުދިމ ވަނީުުމިގޮތަށްުުގޭހަށްކަންުފ ހަގަކުރެވުންު.ުުއަދިުުފެނ އިުުކަރަންޓ އިުުޯބހިޔ ވަހިކަމ އިުު%31)ރުފިޔ ުނުވަތުަުުު(10,709
 ޖެހުމުންކަންެވސްުފ ހަގަވެފައިވުން.ުދައްކަންުގޮތުގައިުުކުލީގެުދޮރުގެގެުއެއްަބއިުަބއިކުޅަުހަތަރުުޚަރަދުގެުގޭިބސީއެއްގެ

ުުއިޤްތިސ ދީުުުއަދިުުއިޖްތިމ އީުުގިނަުުތަފ ތުުުގުޅިގެންުުހިޖުރަކުރުމ ުުސަރަހައްދަށްުުމ ލޭުުއިންސައްތައެއްުުޮބޑުުުއ ބ ދީގެުުރ އްޖޭގެ .14
ުޖެހިަފއިުކުރިމަތިލ ންުމައްސަލަތަކ  ުގޭިބސީތަކުގެ ުމ ލޭގެ ުތެރޭގައި ުމީގެ ުު%63ވުން. ުޖެހުމ އި ުުއޅެން ުމަތީކުއްޔަށް

ުބޭނުންކުރ ުކުރުުދަތުރުފަތުރުުސިޓީތެރޭގައިުހޯދުމަށ އިުުތަކެތިުބޭނުންވު ުގެއަށްުުހ ސިލުކުރުމ އިުތަޢުލީމު މަށް
ެޖހުމުންުދިރިއުޅުމުގެުޒަރޫރީުކަންކަްނުުުގަންނަންުުތެރެއިންުުސްކީމެއްގެުުކްރެޑިޓްުުނުވަތަުުނަގައިގެންުުުލޯނުުުދުއްވ ތަކެތިވެސް

ު ުދަތިކަމ އެކުވެސް ުިބމުގެ ުއަދި ުދަތިވުން. ުމ ލޭގައ2017ުުިހަމަޖެއްސުމަށް ުނިޔަލަށް ުމަހުގެ ުފެުބރުވަރީ ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުދުއްވުމ އިުއަށްވުރެުގިނަުކ ރުުމަުގމަތީގައ6,800ުުިއަށްވުރެުގިނަުސައިކަލ އ55,000ުުުިުދުއްވުމަށްުރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ުު

ުުއަރ ުުުގައިންގަޔަށްުު،ވެސްއިތުރުންުުމީގެޕ ކުކުރުމުގެުސަަބުބންުހިނގ ިބނގ ވެުއުޅުމަށ އިުދަތުރުފަތުރުުކުރުމަށްުދަތިވުން.ުު
ުހީނަރުވަމުންުުުގުޅުންތައްުުއ އިލީުުސަަބުބތަކ ހުރެުުއެކިއެކިުުވުމ އިއިތުރުވެފައިުުހ ލަތްތައްުުމިންވަރ އިުުފެތުރޭުުއ ންމުވެުުބަލިތައް
ުމަސްތުވ ތަކެތީގެުއަރައިގަތުމ އިުކުށްތަކަށްުއުމުރުގައިުޒުވ ންުއިތުރުވުމ އިުބަލިތައްުނަފުސ ނީުސަަބުބންުދިއުމުގެ

 ވުން.އިތުރުވެފައިުމިންވަރުވެސްުޖެހެމުންދ ުޝިކ ރައިގައި
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5 ގ30ުުެުުޙ ފުޞަ  

 ތްުކުރުމަށްުލަފ ދޭުގޮުޙުުއިސްލ ު

ުރައްޔިތުންނަށްު .15 ުހުރިހ  ުޙައްޤުތައް ުއަސ ސީ ުަބޔ ންކޮށްފައިވ  ުޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ު ުއަދި ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު ުފޯރުކޮށްިދނުން ުގެތަފ ކުރުމެއްނެތި ުލަނޑުދަނޑިތަކުެގުުއދ. ުތަރައްޤީެގ ދެމެހެއްެޓނިވި

ދެއްުބ ކީުނުކޮށްުަރއްޔިތުންނަށްުިލިބދޭންޖެހޭުޚިދުަމތްތައްުދިނުމަްށޓަކައިުމައިގަނޑުުއަސ ސްުކަމުގައިވ ުއެއްވެސްުފަރު
ު ުއެއްފަސް ުތަރައްޤީ ުގޮތްތަްއުހޯދައި،ުއ ބ ދީއ އިުއ ބ ދީއ އި ުތަންފީޒުކުރެވޭނެ ުޕްލޭން ުއެ ުއެކުލަވ ލައި ުޕްލޭނެއް ކުރުމުގެ

 .ދަންަނވަމެވެތަރައްޤީުއެއްފަސްކުރުމުގެުކަންކަންުކުރިއަށްުގެންދެވުމަށްު

ުއެއ  .16 ުއެކުލަވ ލައި ުޕްލޭނެްއ ުދުރުރ ސްތ  ުގޮތުގެ ުއެއްފަްސކުރ ނެ ުއ ބ ދީ ުދައުލަތުގެ ުމަޝްރޫޢުތައްުުުދިވެހި ުތަރައްޤީގެ އެއްގޮތަށް
ރެވޭނެުއިންތިޒ މުތައްުވީއެންމެުއަވަހަށްުހަމަޖެއްސުމަށްުއަމަލުކުުުއިނޫނީުޮއނިގަނޑެއްުއެކުލަވ ލަޤ ގެންދެވޭނެފަދުަުުުކުރިއަށް

ުުދަންނަވަމެވެ. ުގޮތުން ުއެއްފަސްކުރުމުގުެުމި ުމަޝްރޫޢުަތކަކީ ުޮބޑެތި ުހިންގ  ުއަމ ޒުކޮށް ުއ ބ ދީތަކަށް ުޮބޑެތި ުއަދި ކުދި
ުކޮންމުެު ުހަވ ލުވ  ުހިންގުމ  ުދައުލަތް ުހަމަޖައްސައި ުގޮތުގައި ުމަސައްކަތެއްގެ ުކުރެވޭ ުތަންފީޒުކުރުމަށް ސިޔ ސަތު

 ގެންަދންޖެހޭުގޮތަށްުކަނޑައެޅުމަށްވެސްުދަންނަވަމެވެ.އްުހުއްޓ ނުލައިުކުރިއަށްުސަރުކ ރަކުންވެސްުއެުމަޝްރޫޢުތަ

17. ު ުިދރ ސ ކޮށް ުބޭނުންވ ނެ ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުދ އިރ ތައް ުކުރަންޖެހޭ ުުއ ބ ދީތަރައްޤީ ުއެއްފަސްކުރެވޭނެރަށްކުދި ުުތައް
ުގެދޮރުު ުވަސީލަތްތަކ އި ުބޭނުންވ ނެ ުރަށްތަކަށް ުަބދަލުކުރަންޖެހޭ ުއަހަރަށް ުއަހަރުން ުއެކުލަވ ލައި ުނިޒ މެއް ުއެކަށީގެންވ 

ުދައުލަތ އިުރައްޔިތުންު ުގެންދިޔުމަްށުުުނ އިމ ރ ތްކޮށް ުަބދަލުުކރަމުން ުމީހުްނ ުދަށުން ުހަރުަދނ ުއުސޫލެއްގެ ުއެއްަބސްވެވޭ ދެމެދު
 ދަންނަވަމެވެ.

މަސައްކަތްތަކަށްުކުރިމަތިވެފައިވ ުމުގެުނަމުގައިުކުރިއަށްުގެންދެވިފައިވ ުުށްުއެކިއެކިުސަރުކ ރުތަކުންުއެއްފަސްކުރުމިހ ތަނަ .18
ު ުއެ ުަބލައި ުދިރ ސ ކޮށް ުކޮަބއިަކން ުކަންތައްުގޮންޖެހުންތަކަކީ ުފިޔަވަޅުތައް ުއެޅެންހުރި ުހައްލުކުރުމަށް ުއެއ ުތައް ދެނެގަނެ

ުހޯދައިު ުގޮތެއް ުއަމަލުކުރ ނެ ުހިމެނުމަްށުމެދު ުޕްލޭންތަކުގައި ުތައްޔ ރުކުރެވޭ ުގުޅިގެން ުސިޔ ސަތ  ުއެއްފަސްކުރުމުގެ ،
 .ވެދަންނަވެމެ

ުކުރެވޭނުެު .19 ުރަނގަޅު ުފެންަވރު ުޚިދުމަތުގެ ުފޯރުކޮށްދޭ ުކުޑަކޮށް ުޚަރަދު ުކުރ  ުގޮތުްނުދައުލަތުން ުއުފެދިފައިވ  ދިވެހިރ އްޖެ
ުދައުލަތް ުއެއްފަސްކޮށްގެން ުހިންގުންކަމުގަުމަގަކީ ުހުށަހަޅައިފައިވ ުއި ުމަޖިލިހަށް ުރައްޔިތުންގެ ުމަތިން ުއަހަރުތައް އެކި

ުހުށަހަޅައިުަބޔ ނުގައި އެުމައްސަލުަުދައުލަތުގެުހުރިހ ުމުއައްސަސ އަކުންވެސުްުުުފ ހަގަކުރަމުންދ ތީުުވެސްދައުލަތުގެުަބޖެޓ އެކު
 ދަންަނވަމެވެ.ހައްލުކުރުމަށްުއެޅެންހުރިުފިޔަވަޅުތައްުލަސްނުކޮށްުއެޅުމަށްު

ުއިރުުނެރެވުނުުނަތީޖ އ މެދުުދެކޭގޮތުްުއުިުކުރެވުނުުޚަރަދ ުއަޅ ބަލަު

ުއެކުލަވ ލ ފައިނުވ ކަންު .20 ުޕްލޭނެއް ުދުރުރ ސްތ  ުފުރިހަމަ ުތަންފީޒުކުރ ނެ ުސިޔ ސަތު ުއެއްފަސްކުރުމުގެ ުތަރައްޤީ އ ބ ދީއ އި
އެއްފަސްކުރެވިފައިުނެތުމުންުރ އްޖޭގެުއ ބ ދީގެުޮބޑުުުުއ ބ ދީސަރަޙައްދީުތަރައްޤީުގެނެވުިުމީގެުސަަބުބނުްުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުު

، އިންސައްތައެއްުމ ލޭުސަރަހައްދަށްުހިޖުރަކުރަންުމަޖުޫބރުވެުމ ލޭގެުތޮއްޖެހުންުއަހަރަކަށްވުރެުއަހަރެްއުގޯސްވެފައިުވ އިރު

ުރައްޔިތުންނަށް ުދިރިއުޅޭ ުއިުމ ލޭގައި ުގިނަ ުޖެހިފައިވެއެވެ.ުތަފ ތު ުކުރިމަތިލ ން ުމައްސަލަތަކ  ުއިޤްތިސ ދީ ުއަދި ޖްތިމ އީ
ތަފ ތުުއެކިުކުރުުމުއްދަތުގެުޢުމްރ ީނުއެުދައުރެއްގައިުއެުއިރެއްގައިުވެރިކަންކުރ ުސަރުކ ރަކުންުޭބނުންވ ުގޮތަށްުއަދިު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުއެއްފަސްކުުރމަށުްު ުދިއުމުން ުހިންގަމުން ުމަޝްރޫޢުތައްުރ ވައި ކުރިމަތިވަމުންުުުއްހުަރސްތަގޮންޖެުހންތަކ އުިުުުޮބޑެތިތަރައްޤީގެ
 ދ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ުމަޝްރޫޢު .21 ުއެއްފަހަރ ގިނަ ުުތައް ުނެތުމުން ުދައުލަތުގައި ުދިވެހި ުފުދުންތެރިކަން ުޭބނުންވ  ުގެންދިއުމަށް ުއެކުރިއަށް
ު ުޭބރުގެ ުޖެހެނީ ުހޯދަން ުފައިސ  ުޭބނުންވ  ުުގެަފރ ތްތަކުުއެކިމަޝްރޫޢުތަކަށް .ުމިެހންވުމުން،ުދައުަލތުގެުއެހީގައެވެލޯނު

ންސައްތަުއިުތރުވުމ އިުލޯނުތަކަށްުއިންޓަރެސްްޓގެުގޮތުގައިުދައްކަންޖެހޭުފައިސ ވެސްުއެހ މެުގިނަކަންުދަރަނިުއެތަކެއްުއި
ރޫޢުތަކުގެުމަޝްރޫޢުތައްުތަޢ ރަފުުކުރުމުގެުކުރިންުއެުމަޝްރޫޢުތަކ އިުއަދިުކުރިއަށްދ ުމަޝްު،ފ ގަހަކުރެވުނެވެ.ުވުމ އެކު

ުދިވެހިުދައުލަތުގެުަބޖެަޓްށުއޭގެުސަަބުބްނުކުރ ނެުއަސަރުުދެނެގަނެުދައުަލތުގެުކުރިއަށްުހުރިުއަހަރުަތކުގައިސަަބުބންު
ުދަރަނިުއިތުރުނުވެުމެނޭޖްކުރެވޭެނުއިންތިޒ މުތައްުޤ އިމުކުރުންުމުހިންމުުކަމުގައިުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.

ުއެއްފަު .22 ުއ ބ ދީ ުދައުލަތުގެ ުދިވެހި ުޕްލޭނެއް ުދުރުރ ސްތ  ުގޮތުގެ ުއެއ ކަނޑައަޅަސްކުރ ނެ ުތަރައްޤީެގުުއި އެއްގޮތަށް
އެކުލަވ ަލއިުތަންފީޒުކުރެވެންުފަށައިފިނަމަުކުދިކުދިުއ ބ ދީތަްއުުުނޫނީުއޮނިގަނޑެއްޤ މަޝްރޫޢުތައްުކުރިއަށްގެންދެވޭނެަފދުަު

ްނޖެހޭުޚިދުމަތްތަކަށްުމިހ ރުުހިނގ ުޚަރަދަށްވުރެުމ ުކުޑުަުހިމެނޭުވަކިވަކިުރަށްތަކުގައިުދިިރއުޅޭުރައްޔިތުންނަށްުފޯރުކޮށްދޭ
ުއެުއ ބ ދީުނިސްަބތްވ ުއެއްފަސްކުރެވިފައިވ ުރަށްތަކަކަށްުދެމެހެއްޓެނިވިުގޮތުގައިުތަރައްޤުީު މިންވަރެއްުޚަރަދުުކޮށްގެންުހަމަ

 ގެނައުމަށްުމަގުފަހިވެގެންުދ ނެަކންުފ ހަގަކުރަމެވެ.
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 ތަޢ ރަފުު:ުުބައިުުުފުރަތަމަު

344,023ުރަށުގެުމައްޗަށްުއެކުލެވިފައިވ 188ުުުުވަނަުއަހަރުގެުޯބހިމެނުމުންުދައްކައިުގޮތުގައިުދިވެހިރ އްޖެުއަކ2014ުުުީު 1.1
ޓަރުުހަމަުނވ ުއަަކުކިލޯމީުދެއ ބ ދީއެކެވެ.ުމުޅިުއ ބ ދީގެުތިންަބއިކުޅަުއެއްަބިއުދިރިއުޅެމުންދަނީުޮބޑުމިނުގައިުގެުމީހުން

ުމ ލެ ުރަސިުވެރިކަންކުރ  ުރ އްޖޭގެ ުސިޓީއެވެ. ުއެއް ުތޮއްޖެހިފައިވ  ުއެންމެ ުދުނިޔޭގެވެސް ުމުޅި ުމިއީ ތައްުށްޓީގައެވެ.
ުފައިވ ގޮތުންުއެއްރަށުންުައނެއްުރަށަށްުދަތުރުކުރަންޖެހެނީުަކނޑުހުރަސްކޮށެވެ.ުމިއީުގިނަުފަހަރަށްުއުނދަގޫުއަދިުވިއެކުލެ

ުދަތުރުތަކެކެވެ ުޮބޑު ުހަމަޖެހިފައިވ ގޮތުންު.ތަކުލީފު ުނިޒ މު ުކުރުމުގެ ުއިގުތިުޤަުަދތުރުފަތުރު ުދެމެހެއްޓެނިިވުދުޞ އުމުގެ
 ރ ދިޔުމަށްުގިނަުގޮންޖެހުންތަކަކ ުކުރިމަތިލ ންެޖހެއެވެ.ގޮތުގައިުކުރިއަ

ުރ ވަ 1.2 ުސަރުކ ރުން ުކަނޑައަުއި ުސިޔ ސަތުތައް ުމުހިންމު ުކުރިއަށްގެންދ  ުމަޝްރޫޢުތަކ ިއ ުޮބޑެތި ުމުހިންމު ޅ ުުހިންގ 
ުކ އިއެކުލަވ ލަމުންދަނީުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެުއޮފީހުންނެވެ.ުއަދިުއެުސިޔ ސަތުތަކުގެުދަށުންުހިންގ ުިބޔަުމަޝްރޫޢުތަ

ގެދޮރުުއިމ ރ ތްކުރުމ އިުރަށްރަށުގެުުަބނދަރުުހެދުމ އިުހިއްކުމ އިުކަމުގައިވ ުިބންުއ ބ ދީުއެއްފަސްކުރުމ ުގުޅޭުކަންކަން
ުފެންވަރަ ުރަނގަޅު ުތަރައްގީކުރުމުގެމަގުތައް ުކުރިއަށްުކަށް ުމަސައްކަތްތައް ުތަރައްޤީގެުގެންގޮސްފައިވަނީ އުމްރ ނީ

ުވުޒ ރ  ުހަވ ލުކޮށްފައިވ  ުުގެމަސައްކަތްތައް ުކަމުގައިވ  ުޚިދުމަތްތައް ުދަށުންނެވެ.ުނަމަވެސް،ުއަސ ސީ ލީމ އިުތަޢުެބލުމުގެ
ނަރުދަމ ގެުޚިދުމަތްތަކ ުގުޅޭުކަންކަންުުުއިންުސ ފުުބޯފެނ ކުޅިވަރުގެުއިތުރުކަސްރަތ އުިުތ އިުދީނީުއަދިުޘަޤ ފަތ އުިުޞިއްޙަ

 ކުރަމުންގޮސްފައިވަނީުއެކަމަށްުޚ އްސަުކުރެވިފައިވ ުދައުލަތުގެުވުޒ ރ އަކުންނެވެ.

 އޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވ ުމިންވަރ އިުއޮޑިޓްކުރުމުގައިުގެންގުޅެފައިވ ުހަމަތައްު

ު)އިންޓޯސައި(ުއިްނުމިުއޮޑިޓްުކޮށްފައިވަނުީު 1.3 ިއންޓަޭނޝަލްުއޮގަނައިޒޭޝަންުއޮްފުސުޕްރީމްުއޮޑިޓްުއިންސްޓިޓިއުޝަްނސް
ނެރެުޝ އިޢުކޮށްފައިވ ު"އިންޓަޭނޝަނަލްުސްޓޭންޑަޑްސްުއޮފްުސުޕްރީމްުއޮޑިޓްުއިންސްޓިޓިއުޝަންސްު)އިސ އި(ުފޯރުު

ވަނ2017ުުައިންު 2013 ށްުކަނޑައަޅ ފައިވަނީޕަރފޯމަންސްުއޮޑިޓް"ުގައިވ ުގޮތުގެުމަތިންނެވެ.ުމިުއޮޑިޓުގައިުެބލުމަ
ގެުބ ވަތުންުޕްރޮގްރ މްުު، ނަމަވެސްުުވެ.ތަކެޕްރޮގްރ މްއަހަރުގެުނިޔަލަށްުސަރުކ ރުގެުއެކިުވުޒ ރ ތަކުންުހިންގ ފައިވ ުއެކިއެކުިު

ުކަންތަށްއަހަރުތަކަުއިސްވެަބޔ ންކުރި ުގުޅޭ ުއެއްފަސްކުރުމ  ުހިންގ ފައިވ  ުތަކުގައި ުއަހަރު ުފަހުގެ ުވެސްކަށްއްތަވުރެ
ުލައިލެވިަބ ުޚަރަދުގުެުފައިވ ނެއެވެ. ުަބޖެޓ އި ުދައުލަތުެގ ުިބނ ކޮށްފައިވ ނީ ުގޮތެއްގައި ުޖުމުލަ ުދިރ ސ ތައް ުރިޕޯޓުގައިވ  މި

ގައިުހިމެނޭުމަޢުލޫމ ތުެގ2016ުުުއަިދުގޭިބސީގެުއ މްދަނީއ އިުޚަރަދުކުރުންުހުރިގޮތުގެުސ ވ2014ުުުޭުއިތުރުންުޯބހިމެނުނުްު
 :ކީއަފައިވ ުތިންުދ އިރ އަލިއަޅުވައިލެވިގޮތެއްގައިުުޑިޓުގައިުމައިގަނޑުމިުއޮމައްޗަށެވެ.ު

އ ބ ދީުއެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތުުރ ވައިުހިންގުމަށްުސަރުކ ރުްނުކަނޑައަޅ ފައިވ ުދުރުރ ސްތ ުޕްލޭންތަކުގައިުހުރިު •
 ހަރުދަނ ކަންުދެނެގަުތން.

• ު ުމ ލީ ުދަށުން ުސިޔ ސަތުގެ ުއެއްފަސްކުރުމުގެ ުދެނެގަތުމ އ ބ ދީ ުމިންވަރު ުއިޤްިތސ ދްކުރެވޭނެ ދައުލަތުގެުުއިގޮތުން
 ަބޖެޓުންުމިހ ރުުއެކިއެކިުދ އިރ ތަކަށްުކުރަމުންދ ުޚަރަދުުދެނެގަތުން.

ފައިވަނީުއެންމެުފައިދ ކުރަނިވިުއަދިުލަނޑުދަނޑިތައްުހ ސިލްކުރެވޭގޮތަށްުތޯުފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތުުިބނ ކުރެވިއެއް •
 ބެލުން.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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އެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތުުރ ވައިުހިންގުމަށްުސަރުކ ރުންުކަނޑައަޅ ފައިވ ުުުުއ އިުތަރައްޤީުއ ބ ދީުބައި:ުުުުދެވަނަު
ުދެނެގަތުންުުުއްުޕްލޭންތަު

ުއ ބ ދ1980ުީ 2.1 ުފެށިެގްނ ުއަހަރުން ުތަރައްޤީވަނަ ުއެކުލަވ ލ ފައިވ ުއ އި ުސިޔ ސަތުތައް އ ބ ދީުުއިރުއެއްފަސްކުރުމ ގުޅޭ
ުމަސައްކަތްތައް ުކުރަންުުއެއްފަސްކުރުމ ގުޅޭ ުސިފައެއްގައި ުޕްލޭނިންގުފެށިފައިވަނީުރަސްމީ ުއޮފް އެންޑްުުމިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓްރީުއެުަވަނުއަހަރުުސަރުކ ރުުބަދަލުވުމ ުގުޅިގެނ2008ުުްދަުށންނެވެ.ުނަމަވެސް،ުގެުޕްމަންޓުނޭޝަނަލްުޑެވެލޮ
ުއެހެްނުމުއައްސަސ ތަކުގުެު ،އުވި ުކަމ ެބހޭ ުމަސައްކަްތތައްުސަރުކ ރުގެ ުއައި ުކުރަމުން ުދަށުން ުެބލުމުގެ ުމިނިސްޓްރީގެ އެ

2018ުއުްުއެއްފަސްކުރުމ ުގުޅޭުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަުުއ އިުތަރައްޤީުއ ބ ދީުުއަދިުުެބލުމުގެުދަަށށްުވަީނުަބދަލުޮކށްަފއެވެ.
އޮފީހުގެުލަފ ގެުމަތީންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހައުސިންގުއެންޑުްުުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެުރައީސުުއައީުކުރަމުންހަމައަށްުުވަނަުއަހަރ 

 އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރއިންނެވެ.

ހަމައަށްުދައުލަތްުހިންގުމ ުހަވ ލުވެފައިވ ުކޮންމެުސަރުކ ރަކުންވެސ2014ުުުްުވަނަުއަހަރުންުފެށިގެނ2006ުުުްު 2.2 ވަނަުއަހަރު 
ުރަށްތަކުގަިއު ުޮބޑެތި ުއ ބ ދީ ުމިގޮތުން ުިހންގ ފައިވެއެވެ. ުމަޝްރޫޢުތައް ުއެކިއެކި ުފަހިވ ެނގޮތަށް ުއެއްފަސްކުރުމަށް އ ބ ދީ

ވ ކަމ އިުއަދިުއެުމަޝްރޫޢުތައްުިހންގ ފައިވަނީުއެފަަދުރަށްތަކުގެުަކއިރީުހުރިުއ ބ ދީުމަުދުތަފ ތުުމަޝްރޫުޢތައްުހިންގ ފައި
ު ުއެ ުަބދަލުކޮށް، ުމީހުން ުރަށްރަށަށް ުއެ ުފެށުމުސަރަޙައްދުރަށްތަކުން ުމަސައްކަތްތައް ުއެކިއެކި ުއިގްތިސ ދީ ގެުތަކުގައި

ުއ ބ ޭބނުމުގައެވެ ުފައިދ ވ ނޭހެްނ ުދައުލަތަށް ުމުޅި ުނަމަވެސް، ުމަޝްރޫޢުތައްު. ުތަރައްޤީގެ ުއެއްފަސްކޮށް ދީ
ުތަންފީޒުކުރ ނޭުގޮތުގެުޕްލޭނެއް ުއެކުލަވ ލައިުއޭގައިވ ުކަންތައްތައް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ކަންުުުކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްުސިޔ ސަތެއް

ުލިޔެކިޔުމުންުއެނގޭކަށްުނެތެވެ.

ުގެުދުރުުރ ސްތ ުޕްލޭނެއްުނެތުންުގޮތުު އ ބ ދީއ އިުތަރައްޤީުއެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތުުތަންފީޒުކުރ ނެު

ުއ ބ ދީ 2.3 ުތަންފީޒުކުރެވެުމންުުތަރައްޤީއ އި ުގޮތްގޮަތށް ުތަފ ުތ ުއަހަރުތަކުގައި ުއެކި ުރ އްޖޭގައި ުސިޔ ސަތު ުއެއްފަސްކުރުމުގެ
ުފަހު ުެއންމެ ުފިނޭންސުުގެގެންގޮސްފައިވެއެވެ.ުއެގޮތުން ުއޮފް ުމިނިސްްޓރީ ުދިރ ސ ކޮށް ުންުޯބހިމެނުމުެގުތަފ ްސހިސ ުބތައް

ުގޮތުނ2014ުް ުަބޔ ންކޮށްފައިވ  ުޑައިނަމިކްސް"ުރިޕޯޓްގައި ުޕޮޕިއުލޭޝަން ު"މޯލްޑިވްސް ުތައްޔ ރުކޮްށފައިވ  ުއަހަރު ު،ވަނަ
ުއ ބ ދީ ުރ އްޖޭގައި ުސިޔ ސަތެއް ުއެކުލަވައިލެވ1998ުިުއެއްފަސްކުރުމުގެ ުއަހަރު ުދަށުންުވަނަ ފައިވެއެވެ.ުމިުސިޔ ސަތުގެ

ުއ ންމު ުދިރިއުޅެމުންދ  ުރަށްތަކުގައި ުއެހެނިހެންުކުދި ު)ވޮލަންޓަރީު ުރައްޔިތުން ުުފރުސަތު ުހިޖުރަކުރުމުގެ ރަށްތަކަށް
ު ުދައުލަތުގެ ުމަގްސަދަކީ ުސިޔ ސަތުގެ ުމި ުހުޅުވ ލެވުނެވެ. ުވަޞީލަތްމައިގްރޭޝަން( ުއިތުރުކޮށްޢުމްރ ނީ ުބޭނުން ުތަުކގެ

މ އިުސިއްޚީުދ އިރ ުއަދިުއެހެނިހެންުދ އިރ ތަަކށްުދައުލަުތންުކުރަންޖެހޭުޚަރަދުުކުޑަކުރުމެވެ.ުމިުސިޔ ސަތުގެުދަށުންުލީޢުތަ
ވަނަުއަހަރުގެުސުނ މީުކ ރިޘ ގެުފަހުންުމިުއަދަދުުއިތުރުވެގެނ2004ުުްރަށުގެުއ ބ ދީުަބދަލުވުމަށްުއެދިފައިވ އިރ17ުުު

 ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ގޮސްފައިވ ކަމަށްުއެުރިޕޯޓްގައިުފ ު

ުތަރަ 2.4 ުޤައުމީ ުއްޤީގެ ުޑެޕްލޭން ުޕްމަވެލޮ)ެނޝަނަލް ުޕްލޭން ުު–ންޓް ުތަކަކީ ުފެށިގެްނ1982ުުއެންޑީޕީ( ުއަހަރުން ވަނަ
ުތަރައްޤީެގު ުޤައުމީ ުސިޔ ސަތު ުއެއްފަސްކުރުމުގެ ުއ ބ ީދ ުމިގޮތުްނ، ުޕްލޭންތަކެކެވެ. ުއައިސްފައިވ  ތައްޔ ރުކުރަމުން

ު ުރ އްޖޭގައި ުެބލިއިރު، ުމިންވަރު ުހިމެނިފައިވ  ުއެކްޝަންުމަޝްރޫޢުތަކުގައި ުފަހުންުުޕްލޭނެއްުސްޓްރެޓެޖިކް އެންމެ
ވަނަުޤައުމީުތަރައްޤީގ7ުުުެުުުށްވަނަުއަހަރ2006ުުަ – 2010،  ގެުކުރިންވަނަުއަހަރުގައިއެވެ.ުމ2019ުުީތައްޔ ރުކޮށްފައިވަނުީު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުއެކުލަވ ލައިފައިވެއެުމަޝްރޫޢު ުތެރެއިން ުމަޝްރޫޢުތަކުގެ ުތަރައްޤީ ުއަދ6ުުިވެ.ުޤައުމީ ުއ ބ ދ7ުުީވަނަ ުއަދަދުގައި ވަނަ
ަވނަުޤައުމީުތަރައްޤީގެުމަޝްރޫޢުގަިއ6ުުމުކަމުގެުމައްޗަށްުއަލިއަޅުވައިލެވިފައިވެއެވެ.ުއެގޮތުންުންއެއްފަސްކުރުމުގެުމުހި

ވަނަުޤައުމީުތަރައްޤީުމަޝްރޫޢުެގ7ުުވ އިރު،ުގެންދަންުރ ވ ފައިސަރަހައްދެއްގައިުތަރައްޤީގެުމަޝްރޫއުތައްުކުރިއަށ2ުުް
ފައިވެއެވެ.ުމިުޕްލޭންތަކުގައިުކަނޑައަޅ ފައިވ ުސަރަހައްދީުތަރައްޤީގެުރ ވ ސަރަހައްދެއްުަތރައްޤީކުރުމަށ3ުުުްުދަށުންުއިތުރުުު

ުތަރައްީޤު ުއުމްރ ނީ ުއަިދ ުއިގްތިސ ދީ ުއިޖްތިމ އީ، ުޮގތެއްގައި ުހަމަހަމަ ުމެދުގައި ުއަތޮޅުތަުކގެ ުރ އްޖޭގެ މަޝްރޫޢަކީ،
އަތޮޅ20ުުުުުޝްރޫޢުގެުދަށުންުރ އްޖޭގުެުކުރިއެރުވުމަށްުއަމ ޒުކުރެވޭުމަޝްރޫޢުތަކެކެވެ.ުއެގޮތުންުސަރަހައްދީުތަރައްޤީގެުމަ

 ސަރަހައްދަކަށްުބަހ ލައިުތަރައްޤީުކުރުމަށްުޕްލޭންކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.5ު

ޤައުމީުތަރައްޤީގެުމަޝްރޫޢުތަކ ުއެއްގޮތަށްުއ ބ ދީުއެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތުުރ އްޖޭގައިުއެުއިރުގެުމިނިސްޓްރީުއޮފުްު 2.5
ު ުނަމަވެސްޕްލޭނިންގުއެންޑް ުގޮސްފައިވެއެވެ. ުހިންގަުމްނ ުރ ވައި ުޑެވެލޮޕްމަންޓުން ުއަހަރ2008ުުުު،ނެޝަަނލް ވަނަ
ވަނަުޤައުމީުތަރައްޤީެގުމަޝްރޫޢުުތަންީފޛ7ުުުުސަރުކ ރުުހިންގުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުަބދަލުވެުއެކުސަރުކ ރުުބަދަލުވުމ 

މެނިފެސްޓޯގައިުވެރިކަމ ުހަވ ލުވިުރިޔ ސީުކެނޑިޑޭޓުގުެުނުީުކުރުމުގެުަބދަލުގައިުސަރުކ ރުގެުސިޔ ސަތުތައްުިބނ ކުރެވިފައިވަ
ރ އްޭޖގައިުސަރަޙައްދީުވެރިކަންކުރ ުހަތްުރަށެއްުޤ އިމުކޮށްުހިމެނޭުކަންތައްތަކުގެުމައްޗަށްކަްނުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުމިގޮތުނުްު
އްދީުތަރައްޤީގެުމަސައްކަތްުރ ވައުިުރަށ އިުއަތޮޅ އިުސަރަޙަު،ވިޔަފ ރިުމަރުކަޒެއްގެުގޮތުގައިުއިތުރުުރަށެއްުތަރައްޤީކޮށް

ުދިރިއުޅުންު ުއެުސަރަޙައްދުތަކަށް ުފަހިކޮށް ުފުރުޞަތުތައް ުވިޔަފ ރީގެ ުއަދި ުޚިދުމަތް ުޢިޖްތިމ ޢީ ުވަޒީފ އ އި ުތެރެއިން ހިންގުމުގެ
ުހިމަނ ފައިވެއެވެ. ުސިޔ ސަތުގައި ުޤ އިމުުކރުމަށް ުމ ހައުލެއް ުުަބދަލުކުރެވޭނެ ުފަހުން ުސ2013ުައޭގެ ުއަހަރު ރުކ ރުުުަވނަ

ުތަރައްޤީގެު ުރަްށތަކުގައި ުގިނަ ުއަތޮޅުތެރޭ ުސަަރހައްދ އި ުމ ލެ ުަބދަލުގެނެސް ުސިޔ ސަތުތަކަށް ުގުޅިގެން ބަދަލުވުމ 
މަޝްރޫޢުތައްުރ ވައިުހިންގަމުންުއައިސްފައިވެއެވެ.ުއަދިުއެއްފަސްކުރުމުގެުގޮތުންުހުޅުމ ލެުދެވަނަުފިޔަވަހީގެުމަސައްކަތުްު

ވަނަުއަހަރުގ2015ުުެމީހުންުއ ބ ދުކުރުމުގެުޭބނުމުގައ240,000ުުި.ުމިގޮތުންުހުޅުމ ލޭގައިުކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ
 ހެކްޓަރުގެުިބންުހިއްކައިފައިވެއެވެ.244ުުގައިކުރީކޮޅު

ުއެއްގޮތަށްު 2.6 ުމެނިފެސްޓޯއ  ުޕ ޓީގެ ުސިޔ ސީ ުވެރިކަންކުރ  ުއިރެއްގައި ުއެ ުަބދަލުގައި ުމަޝްރޫޢުތަުކގެ ުތަރައްޤީގެ ޤައުމީ
ުސިޔ ސަތުތައުްުސިޔ ސަތުތަ ުއެއްފަސްުކރުމުގެ ުއ ބ ދީ ުގޮތަށް ުއެކި ުސަރުކ ރުގައި ުއެކި ުސަަބުބން ުފަރުމ ކުރުމުގެ އް

ުހުރުމ އެކު،ު ުަތފ ތުތައް ުކުރުމުގައި ުތަންފީޛު ުއެކުލަވ ލުމ އި ުމެނިފެސްޓޯތައް ުއެކި ުމަގުފަހިެވފައިވެއެވެ. ަބއްޓަންކުރުމަށް
ުކުރި ުމަޝްރޫޢުތައް ުއެކި ުއެއްގޮތަށް ުރ ސްތ ުުމެނިފެސްޓޯއ  ުދުރު ުފަހަރަކު ުކޮންމެ ުަބދަލުވ  ުސަރުކ ރު އަށްގެންދ ނަަމ

ުަބދަލުގައިސި ުރިއ ޔަތްުކުރުމުގެ ުއިސްކަންުުޔ ސަތުތަކަށް ުކުރުުމުއްދަތުގެުމަޝްރޫޢުތަކަށް ުއެކި ުދައުރެއްގައިުތަފ ތު އެ
ުތަރައްީޤުއެއްފަސްކުރުމ ގު ުއ ބ ދީއ އި ުފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ުއެހެންކަމުން ުއުެުދެވޭކަން ުނެތި ުޕްލޭނެއް ޅޭުދެމެހެއްޓެނިވި

ުދައުލަތުްނު ުކުރަމުންދ ނަމަ ުޚަރަދު ުަބޖެޓުން ުދައުލަތުގެ ުއެއްގޮތަށް ުވިސްނުމ  ުސަރުކ ރުގެ ުވެރިކަންކުރ  އިރެއްގައި
 ދުރުމުސްތަގްަބލުގައިުކުރަންޖެހޭުޚަރަދުުއިތުރުވަމުންދ ނެކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
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ުއެއްފަސްކުރުމ  2.7 ުތަރައްޤީ އިުއ ބ ދީއ އި
ުރ އްޖޭގެު ުނިޒ މަކުން ދަތުރުފަތުރުގެ
ުކުރެު ުދެގޮުތްނ ުމި ުގުޅުވ ލުމ  ރަށްތައް
ުފައިދ ު ުގޮތުން ުއިޤްތިޞ ދީ ރ އްޖެއަށް
ުނުނިންމައިު ުކޮންގޮތެއްކަން ުޮބޑީ

ު ުއ ބ ދީ ރަށުގަިއ188ުުދިވެހިރ އްޖޭގެ
މިއިންުކޮންމެުރަށަކީުވަކިުު،ދިރިއުޅޭއިރު

ުެއު ުތަރައްޤީޮކށް ުގޮތުގައި ޔުނިޓެއްގެ
ުރައްޔިތުންަންށުރަށެ ުދިރިއުޅެމުންދ  އްގައި

، އެުރަށަކުންުސިއްޙީ،ުތަޢުލީމީ،ުއިދ ރީ

މަތްތަްއުއިޖްތިމ އީުއަދިުއެހެނިހެންުޚިދު
ދިނުމަށްުކަންތައްތައްުރ ވައިފައިުވުމުްނު
ުއަހަރުްނު ުޚަރަދު ުރިކަރަންޓް ދައުލަތުގެ
ުވ ކަްނު ުއައިސްފައި ުއިތުރުވަމުން އަހަރަށް
ުމީގުެު ުއަދި ފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެއްފަސްކުރުމުގެުޭބނުމުގައިުއޮންނައިރު،ުުކޮންމެުފަސްުއަހަރަކުންުއައުުސަރުކ ރެއްުއިންތިޚ ުބވުމުގެުފުރުޞަތުުުުު،އިތުރުން
ުސަރަހައްދުތަކެއް ުވަކި ުކަނޑައަޅ  ުއެުދައުލަތުން ުކުރ ނަމަ، ުކަން ުއެ ުނެތި ުޤ ނޫނެއް ުޭބުނންވ ގޮތުގެ ކިުތަރައްޤީކުރަން

ުޚަރަދުުު ުދައުލަތުގެ ުމަޑުވެ ުދުވެލި ުތަރައްޤީގެ ުރ އްޖޭގެ ުސަަބުބން ުކުރުމުގެ ުކަންކަން ުމިސްރ ަބށް ުއެކި ސަރުކ ރުން
 އިތުރުވެގެންުދ ނެކަންުފ ހަގަކުަރމެވެ.

ުނުވުނުްުުުގެންގޮސްފައިުދައުލަތުންުއ ބ ދީުއެއްފަސްކުރުމުގެުމަސައްކަތްުއެކަށީގެންވ ުމިންވަރަށްުކުރިއަށުްު

ުޯބހިމެނުމުެގ2014ުު 2.8 ުއަހަރުެގ ވަނަ
ުރ އްޖޭގެު ުގޮުތން ުދައްކ  ތަފ ސްހިސ ބުތަކުން

މީހުންުދިރިއުޅެމުންދަނީުމ ެލުު%62އ ބ ދީގެު
ުއެކުިުުސަރަޙައްދު ުރ އްޖޭގެ ފިޔަވައި

ު ުހިމެނޭ ރަށުގައެވެ.188ުުކަންކޮޅުތަކުގައި
ުއެކިު ުއަދަދަށް ުރަށްތަކުގެ ުދިރިއުޅޭ މީހުން

ުއައިސްފައިވ  ުމަތިން ުަބދަލުތަކަްށުއަހަރު
ު ުފެށިގެްނ1985ުުަބލައިއިރު ުއަހަރުން ވަނަ

ުތެރެއިނ2014ުުުްު ުމީގެ ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.14ުުުވަނަ ުަބދަލުކޮްށފައިވ ކަން ުރަށްތަކަށް ުއެހެން ުމީހުން ރަށެއްގެ
ރަށަްށ15ުުުވަނުީުުުމިުއަަދދުއަށްުަބދަލުކުރުމ އެކު،ުުވަނަުައަހރުުލ.ުގ ދޫުރައްޔިތުންުލ.ުފޮަނދ2015ުުުޫުމީގެުއިތުރުން،ުު
ވަނަުއަހަރުގެުބޯހިމެނުމުގެުތަފ ސްުހިސ ބުތަކުންުރ އްޖޭގެުއ ބ ދ2014ުުުީުންުދައްކައިދެނުީުގައިވ ުޗ ޓުތިރީުުއިތުރުވެފައެވެ.

ު؛ތުރިފައިވ ުރަށްތަކުގެުއަދަދެވެފެ

198519901995200020062014

202202201200

194

188

މީހުންުދިރިއުޅޭުރަށުގެުއަދަދު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުއަހަރ2014ުު 2.9 ުދައްކ ގޮތުންުތަފ ސްުޯބހިމެނުުމގެުގެވަނަ ުު،ހިސ ުބތަކުްނ ުިދރިއުޅުމުންދ  ުމީހުްނ 188ުއަތޮޅުތެރޭގައި
ރަށުގައިުމީުހންުިދރިއުޅެމުންުއަންނަކަްނުު%89ރަށެއްުުނވަތ168ުުައަށްުވރެުއ ބ ދީުމަދ2,000ުުުރަށުގެުތެރެއިންު

ު ުއަދި 10,000ުުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުޮބޑީ ުއ ބ ދީ ުުރަށުގައިުދެުއަށްވުރެ ުއ ބ ދީ ުަބކަމ އި ުނިސްބަތަށް އިުރުއިލަބެހިފައިވ 
ުއެއްފަސްކުރު ުހަލުވިމުއ ބ ދީ ުއެދެވޭ ުމަސައްކަތްތައް ުފ ހަގަކުރެުވނެވެ.ުގެ ުނުދ ކަން ުއިތުރުންުމިނެއްގަިއުކުރިއަށް ުމީގެ

ގުޅިގެންުމީހުންުަބދަލުކުރެވުނުުރަށްތަކުގެުތަފްސީލު  ު:ނީއެވެުތިރީގައިވ ުތ ވަލުގައިުއެވައެއްފަސްކުރުމ އިުސުނ މީުކ ރިޘ އު 

ު:ުއެއްފަސްކުރުމުގެުގޮތުންނ އިުސުނ މީުކ ރިޘ އ ުގުޅިގެންުމީހުންުަބދަލުކުރެވުނުުރަށްތައ1ުްތ ވަލުު

ުމީހުންުބަދަލުކުރެވުނުުރަށްު ބަދަލުކުރެވުނުުސަބަބުު ބަދަލުކުރެވުނުުު
ުއަހަރުު

މީހުންުފައިބ ފައިވ ުު
ުރަށްު

#ު

ުގުޅިގެން ސުނ މީުކ ރިޘ އ  ުދ.ުކުޑަހުވަދޫ ުގެމެންދޫދ.ު 2005 1 

ުގުޅިގެން ސުނ މީުކ ރިޘ އ  ުއއ.ުމ މިގިލި ުމ.ުމަޑިފުށި 2005 2 

ުސިޔ ސަތުގެުދަށުން އެއްފަސްކުރުމުގެ ުހއ.ުހޯރަފުށި ުދ.ުެބރިންމަދޫު 2006 3 

ުދަށުން އެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތުގެ ުހދ.ުހަނިމ ދޫު ުހއ.ުހަތިފުށިު 2007 4 

ުގުޅިގެން ސުނ މީުކ ރިޘ އ  ުރ.ުދުވ ފަރު ުކަނދޮޅުދޫރ.ު 2008 5 

ުގުޅިގެން ސުނ މީުކ ރިޘ އ  ުލ.ުގަން ުލ.ުކަޅައިދޫ 2009 6 

ުދަށުން އެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތުގެ  ،ގެމަނަފުށިު/ުގއ.ުކޮނޑޭ

ުލ.ުގަން
2010ު 7ު ގއ.ުދިޔަދޫ

ުސިޔ ސަތުގެުދަށުން އެއްފަސްކުރުމުގެ ުހދ.ުނޮޅިވަރަންފަރު 2010ު 8ު ހދ.ުމ ވައިދޫ

ުދަށުން އެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތުގެ ުހދ.ުނޮޅިވަރަންފަރު 2010ު 9ު ހދ.ުކުުބރުދޫ

ުސިޔ ސަތުގެުދަށުން އެއްފަސްކުރުމުގެ ުހދ.ުނޮޅިވަރަންފަރު 2010ު 10ު ހދ.ުފަރިދޫ
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ރަށްތަކުގެުއަދަދުު (2014)އ ބ ދީުބެހިފައިވު 

http://www.audit.gov.mv/
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ގުޅިގެންު/ުު ސުނ މީުކ ރިޘ އ 
އެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތުގުެު

ުދަށުންު

ުދ.ުކުޑަހުވަދޫ 2012ު 11ު ދ.ުވ ނީ

ުދަށުން އެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތުގެ ުލ.ުފޮނަދޫު 2015ު 12ު ލ.ުގ ދޫ

ންތަކުންުޔުލިޔެކިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހައުިސންގުއެންޑްުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރގެމިުއޮޑިޓްކުރެވުނުުމުއްދަތުގެުިނޔަލަށްު 2.10
އިރުުމިހ ުއިލޫމ ުތތަކަްށުަބލަޢުމަުގެގުޅިގެންުމީހުންުަބަދލުކުރެވުނުުރަށްތަކުުކ ރިޘ އ ުއ ބ ދީުއެއްފަސްކުރުމ އިުސުނ މީ

ންުމީހުންުސިޔ ސަތުގެުދަށުއެއްފަސްކުރުމުގުެުުުއެއީުުކަމަށްުވީއިރު،ުުންރަށ12ުުުލުަުމީހުންުަބދަލުކޮށްފައިަވނީުޖުމުުުތަނަށް
ުުަބދަލުކޮށްފައިވ  ުރަށ އަށް ުމީހުން ުގުޅިގެން ުކ ރިޘ އ  ުސުނ މީ ުއެހެންކަމުންވެރަށެުހަތަރުުަބދަލުކޮށްފައިވ އި މިުު،.

ެގންގޮސްފައިނުވ ކަންުުުއިރުުއ ބ ދީުެއއްފަސްކުރުމުގެުމަސައްކަތްުއެކަށީގެންވ ުބ ރުުމިނުގަިއުކުރިއަށްއިތަކަށްުަބލައަދަދު
ު.ނެވެފ ހަގަކުރެވު

ުުުުގޮންޖެހުންތައްުއ ބ ދީުއެއްފަސްކުރުމަށްުހުރިު

2.11 ު ުުސަރަޙައްދުމ ލެ ުކަންކޮޅުތަކުގައި ުއެކި ުރ އްޖޭގެ ުަބލަފިޔަވައި ުނިސްބަތަށް ުއ ބ ދީގެ ުއިދިރިއުޅޭ ުގިނައީ 2,000ުއިރު
ު ުއިޖްތިމ ޢީ ުރައްޔިތުންނަށް ުރަށެއްގައިވެސް ުކޮންމެ ުރަށްތަކެވެ.ުމިއިން ުހިމެނޭ ުއ ބ ދީ ުކުދި ުއިގްތިޞ ދުީުއަށްވުރެ އަދި

ުއިުފެނ އިުނަރުދަމު ރަންޓު ކަުު،ޝަރުޢީުު،ީދނީ،ުކުޅިވަރުުު،މީ،ުއިދ ރީޚިދުމަތްތައްުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުޮގުތންުސިއްޙީ،ުތަޢުލީ
ުޚިދުމަތްތައް ުއެހެނިހެން ުއަހަރަކުވެސުްުުުއަދި ުޮކންމެ ުވަޞީލަތްތަކަށް ުއެހެނިހެން ުއިމ ރ ތްަތކ އި ުޭބުނންވ ނޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ުިބން ުލަފ ފުރުން، ުއިތުރުން ުމީގެ ުދެއެވެ. ުުކރަމުން ުޚަރަދުތައް ުޮބޑެތި ުއަދިުދައުލަތުން ުހެދުން ުމަގު ުހިއްކުމ އި
ގެދޮރުވެރިކުރުންުފަދަުއުމްރ ނީުތަރައްޤީގެުމަޝްރޫޢުތަކަށްވެސްުޮބޑެތިުޚަރަދުތައްުކުރަމުންުދެއެވެ.ުމުސްތަޤްަބލުގައިު
ުއޮތްު ުފުރުޞަތު ުހުއްޓ ލުމުެގ ުކުރުން ުވަކިވަކިން ުޚަރަދުތައް ުމިފަދަ ުރަށަކަށް ުކޮންމެ ުއެއްފަސްކުރެވިއްޖެނަމަ އ ބ ދީ

ވެސްުއ ބ ދީުއެއްފަސްކުރުމުގެުހަރުދަނ ުސިޔ ސަތެއްުއެކުލަވ ލައިުއެކަށީގެންވ ުގޮތުގައިުތަންފީުޛުކުރުމަށްުގިނަގުނަުނަމަ
ުއެކުލަވ ލައިު ުއެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތު ުވަނީ ުފ ހަގަކޮށްފަިއުމި ުފ ހަގަުކރެވެއެވެ.ުތިރީގައި ުހުރިކަން ގޮންޖެހުންތައް

 :ަބުބތަކެވެިއގަނޑުުސަތަންފީޛުކުރުމަށްުދަތިވެފައިވ ުމަ

ުތަރައްޤީއ ބ ދީ • ުސިުުއ އި ުދުރުރ ސްތ  ުގޮތުގެ ުހިންގ ނެ ުރ ވައި ުކަންތައްތައް ުގުޅޭ ޔ ސަތެއުްުއެއްފަސްކުރުމ 
 އެކުލަވ ލައިފައިނެތުންު

 އެއްފަސްުކުރުމަށްުއެކަށީގެންވ ުަބޖެޓެއްުނެުތންުއ އިުތަރައްޤީއ ބ ދީ •

ުޘަގ ފަތ  • ުރަށްރަށުގެ ުއެކި ުމީހުންގެ ުއިުުވިސްނުމުގައިއި ުއެއްފަސްކުރުމުން ުހުރުމ އެކު ޖްތިމ ޢީުތަފ ތުތައް
 މައްސަލަތައްުއުފެދުން

• ު ުދަނޑުބިންތަކ އި ުގެދޮރ އި ުއަމިއްލަ ުރައްޔިތުންގެ ުވަޒީފ ތަކ އި ުރަށްފުށުގެ ުދޫކުރަންުޒަމ ންވީ ދިރިއުޅުން
 އުނދަގޫވުންު

ުމަންފ ުދެނެގަތުަމށްުއެކަށީގެންވ ުިދރ ސ ތައްުއ ބ ދީުއެއްފަސްކުރުމުގެުމުހިންުމކަމ އިުއެއްފަސްކުރުމުންުލިޭބ •
ުށްުހޭލުންތެރިކުރެވިފަިއުނުވުންހެދިފައިނުވުމ އިުއ ންމުުރައްޔިތުންުއެުކަމަ

ުއިުމެނުވީުަބދަލުކުރެވެންުނެުތންރުހުުމގަުުއެންމެންގެރަށުގެުއ ބ ދީގެ •

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުމިނެއްގައިު 2.12 ުބ ރު ުއެކަށީގެންވ  ުމަސައްކަތް ުއެއްފަސްކުރުމުގެ ުއ ބ ދީ ުރ އްޖޭގައި ުސަަބުބތަކ ުހރެ ުދެންނެވުނު އިސްވެ
ުސަރުކ ރުތަކުގައުިު ުއެކި ުމަޝްރޫޢުތައް ުތަފ ތު ުގުޅޭ ުއެއްފަސްކުރުމ  ުއ ބ ދީ ުނުވިނަމަެވސް، ކުރިއަށްގެންދެވިފައި

މިުރަށްރަށުގެުރައްޔިތުންުއެއްފަސްކޮށްފައިވ ުރަށްރަށަށްުަބދަލުކޮށްފައިވަީނު، މިުގޮތުންކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ު
މުވައްޒަފުންގެުވަޒީފ ުުުއަދ ކުރަމުންދިޔަުުވަޒީފ ުުސަރުކ ރުގައިުރަށްުދޫކޮށްުދ ުފަރ ްތތަކަށްުޯބހިޔ ވަހިކަންުފޯރުކޮށްދިނުމ އި

ުރުު ުހުރި ުގޮތުގައި ުމުދަލުގެ ުފަރުދުންގެ ުަބދަލުުރުޖޫޢަކުރުމ އެކު،ުއަމިއްލަ ުއ އިލ އަކަށް ުކޮންމެ ުތަކެއްޗަށް ުފަދަ އްގަސް
މިނިސްޓްރީުއޮފްުހައުސިންގުއެންޑްުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރއިނުްުއެުއިރުގުެުހަމަޖައްސައިުދިނުމަށްފަހުއެވެ.ުމީގެުއިތުރުނުްު

ުކުރިއަށްގެންދަނީ ުމަސައްކަތްތައް ުކުރަންޖެހޭ ުގުޅޭގޮތުން ުއެއްަފސްކުރުމ  ުދީފައިވ ގޮތުން އެއްފަސްކުރުމަށުްުުމަޢުލޫމ ތު
ދޭނަމަެއވެ.ުމިގޮތަށްުމީހުންުަބދަލުކުރުަމކީުކުރުުމުއްދަތުގައިުުރައްިޔތުންުއެުކަމަށްުރުހުންުހުރިހ ޭބނުންވ ުރަށެއްގެު

ުދިގުމުއްދަތުގައުިު ުނަމަވެސް ުލ ންޖެހުނު ުކުރިމަތި ުގޮންޖެހުންތަކ  ުކުރަންޖެހި ުޚަރަދުތަކެއް ުކަމަށް ުއެ ދައުލަތުން
ު އުލަތަށްުއޭގެުމަންފ ުއެތައްުގުނައަކަށްުކުރ ނެުކަމެއްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ރައްޔިތުންނަށ އިުދަ
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ުންުދެނެގަތުު  މިންވަރު  އިޤްތިސ ދްކުރެވޭނެު  ގޮތުންު  މ ލީު  ދަށުން  ސިޔ ސަތުގެު  އެއްފަސްކުރުމުގެު  ބ ދީުއ ު:ުުބައިުުުވަނަުތިންު

ތަޢުލީމ އިުސިއްޙީުދ އިރ ުހިމެނެއެވެ.ުމުޅިުރ އްޖޭގައުިުދައުލަތުގެުަބޖެުޓންުއެންމެުޮބޑުުހޭދަކުރ ުދ އިރ ތަކުގެުތެރޭގައިު 3.1
އަށްުތަޢުލީުމ10ުުުއިނ1ުުުްުމަދަރުސ ގައިުގުރޭޑ187ުުުްުމަދަރުސ ގައިުކިޔަވައިދެމުންުދ އިރު،ުމީގެުތެރެއިނ232ުުުްުޖުމުލުަު

ހިމެނޭުަބއެއްުުއަށްުކިޔަވައިދެމުންުދެއެވެ.ުއަދިުމީގެުތެރޭގައ12ުިއިނ1ުުްމަދަރުސ ގައިުގްރޭޑ22ުުްދެމުންދ ކަމ އިު
ު ުނަމަވެސ15ުްމަދަރުސ ތަކަކީ ުމަދަރުސ ތަކެއް ުހަމަނުވ  ުަބޖެޓުްނުު،ދަރިވަރުންވެސް ުދައުލަތުގެ ުމަދަރުސ އަކަށް ކޮންމެ

ކުރަންޖެހޭުޟަރޫރީުޚަރަދުތައްުހުރެއެވެ.ުމިހ ރުުއަމަލުކުރަމުންދ ުގޮތ ުޚިލ ފަށްުއ ބ ދީުއެއްފަސްކޮށްުތަޢުލީމުގެުޚިދުމަތްު
ުދައުލަތުގެުަބެޖޓަްށުވަރަށްުޮބޑުުލުއެއްުލިޭބނެއެވެ.ފޯރުކޮށްދޭނަމަު

ުއ ބ ދީު 3.2 ުހެދިފައިވެއެވެ. ުމުއައްސަސ އެއް ުދިނުމަށް ުޚިދުމަތް ުސިއްޙީ ުރަށެއްގައިވެސް ުކޮންމެ ުދިރިއުޅޭ ުމީހުން ރ އްޖޭގައި
ު،ސެންޓަރުުނުަވަތުޕޯސްޓްުޤ އިމްކޮށްޮބޑެތިުރަށްތަކުގައިުހަސްފަތ ލުުޤ އިމުކޮށްފައިވ އިރުުއ ބ ދީުކުދިުަރށްތަކުގައިުހެލްތުުު

ުމިފަަދު ުރަށެއްގައި ުކޮންެމ ުކުރަމުންނެވެ. ުދަނީ ުޚަރަދުތައް ުކުރަންޖެޭހ ުފޯރިޮކށްދިނުމަށް ުޚިދުމަތް ުތަންތަުނން އެ
ގުެުވަސީލަތްތަކެއްުޤ އިމްކޮށްފައިުހުރުމުންުޚަރަދުވ ުފައިސ ުއެތައްުގުަނއެއްުއިތުރުވ ކަމ އިުއޭގެުަބދަލުަގއިުއެއްފަސްކުރުމު

ުރިކަރަންޓްު ުކުރަންޖެހޭ ުަބޖެުޓން ުދައުލަތުގެ ުދެމުންދ ނަމަ ުޚިދުމަތް ުއެއްފަސްކޮށް ުއ ބ ދީތައް ުކުދި ުދަށުން ުސިޔ ސަތެއްގެ
ުޤ އިމުކޮށްދޭންޖެހޭު ުދައުލަތުން ުރަށްތަކުގައިވެސް ުޮބޑެތި ުއަދި ުކުދި ުއ ބ ދީ ުކުރެވޭނެއެވެ. ުކުޑަ ުޚަރަދުތައް ުކެޕިޓަލް އަދި

ުފޯރު ުޚިދުމަތްތައް ުޮބުޑުއަސ ސީ ުދައުލަތުެގުަބޖެޓަްށުޚަރަދު ުހިންގުމަކީ ުތަރައްޤީގެުަމޝްރޫޢުތައް ުއުމްރ ނީ ކޮށްދިނުމ އި
ުއަދިުމުޅިުދައުލަތުގެުއިޤްތިސ ދަށްުއޭގެުނޭދެވޭުއަސަރުކުރ ނެުކަންކަމެވެ.

އްފަސްކުރެވިއްޖެނަމަުމިުަބއިގައިުަބލައިލ ފައިވ ނީުދަުއލަތުންުއެކިުދ އިރ ތަކަށްުިމހ ރުުކުރެވެމުންދ ުޚަރަދ އިުއ ބ ދީުއެ 3.3
މ ލީުގޮތުންުއިޤްތިސ ދުުކުރެވެީނުކިހ މިންވަރެއްތޯުދެނެގަތުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުމިުކަންތައްތައްުހ ސިލްވެފައިވޭތޯުެބލުަމށްު

 ؛މިުއޮޑިޓުގައިުތިރީގައިމިވ ުަބއިތައްުެބލިފައިވ ނެއެވެ

ުަތޢުލީުމ،ު • ުރަށްތަކުގައި ުކުދި ުކު،ުޞިއްޙީއ ބ ދީ ުކަސްރަތ އި ުދިނުމަށްއުމުރ ނީ، ުޚިދުމަތް ުދީނީ ުއަދި ުޅިވަރު
 ހިނގ ުޚަރަދުންުޮބލަކަށްުޖެހޭުިނސްަބތްުބެލުން.

 ކުދިުއަދިުޮބޑެތިުއ ބ ދީތަކަށްުަދއުލަތުންުކުރ ުޚަރަދުުއަޅ ުކިޔުން. •

 އ ބ ދީުއެއްފަސްކޮށްފިނަމަުއަސ ސީުޚިދުމްތަތަކަށްުހިނގ ުޚަރަދުުކިހ ވަރަކަށްުކުޑަކުރެވޭނެތޯުެބލުްނ. •

 އްުމަޝްރޫޢުތަުުުހިންގ ފައިވ ުމ ލެުސަރަޙައްދ އިުއަތޮޅުތެރޭގައުިު

ުހިންގު  3.4 ުމުއައްސަސ ތަކުން ުއެކި ުދައުލަތުގެ ުއަކީ ު)ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ( ުޕްރޮގްރ މް ުއިންވެސްޓްމަންޓް ުސެކްޓަރ ޕަްބލިކް
ުވ ުަމޝްރޫޢުތަކ އިުލޯނުގޮތަށްުސީދ ުދައުލަތުެގުަބޖެުޓްނުޚަރަދުކުރ ުގޮތަށްުރޭވިފައިުތަރައްޤީގެުމަޝްރޫޢުތައްުހިެމނޭ

ުރައްޔިތުންނަށްު ުޭބނުމަކީ ުޕްރޮގްރ މްގެ ުމި ުމަޝްރޫުއތަކެކެވެ. ުރޭވިފައިވ  ުހިންގުމަށް ުދަުށން ުހިލޭއެހީގެ ުޭބރުގެ އަދި
ދިމ ވެފައިވ ުއިޖްތިމ ޢީުމައްސަލަތައްުހައްލުކުރުމ އިުއިޤްތިޞ ދީުއުފެއްދުންތެރިކަންުއިތުރުކުރުމ އިުރައްޔިތުންނަށްުމަންފ ު

ުހޯދޭ ުިއންެވސްޓްކުރުމެވެ. ުމަޝްރޫޢުތަކަށް ުޕްރޮގްރ މްނެ ުިބންމި ުހިމެނެނީ ުތެރޭގައި ުުގެ މ ރ ތްކުރުމުގެުއިހިއްުކމ އި
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15 ގ30ުުެުުުޙ ފުޞަ  

ުއެހެނިހެންު ުއަދި ުމަޝްރޫޢުަތކ އި ުނަރުދަމ ގެ ުފެނ އި ުވިއުގައ އި ުކަރަންޓް ުހެދުމ އި ުަބނދަރު ުވައިގެ ުކަނޑ އި މަޝްރޫޢުތަކ އި
 ކެވެ.ުމަޝްރޫޢުތަުގުޅޭުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ 

މަޝްރޫޢުުހިންގުމަށްުަކނޑައަޅ ފައިވ އިރުުމުިުު 3,154ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުޖުމުލ2017ުަ އިނ2013ުް ،މިގޮތުން 3.5
ު ުމަސްރޫޢުތަކަށް ުއެކ25.4ުުިުމުއްދަތުގައި ުސަރަޙައްދުތަކުގައި ުއެކި ުރ އްޖޭގެ ުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. ުރުފިޔ  ބިލިއަން

މަޤްސަދެއުްުމަޝްރޫޢުތައްުހިންގ ފައިވަނީުއެއްފަސްކުރުމުގެުޭބނުމުގައިުދުރުރ ސްތ ުޕްލޭނެއްގެުދަށުންުނޫންކަމ އިުއެފަދަު
އަމ ޒުކޮށްގެންުމަޝްރޫޢުތައްުހިންގުމުގެުަބދަލުގަިއ،ުުުއަށްއްދީުތަރައްޤީހަސަރަހ ސިލުކުރުމަށްުނޫންކަމަށްުފ ހަަގކުރެވެއެވެ.ުު

ގައިުގިނަުމަްޝރޫޢުތައްުހިންގުމުގެުސަަބުބންުަދއުލަތުންުކުރަންޖެޭހުރަށުކުދިުއަދިުޮބޑެތިުއ ބ ދީުހިމެޭނުއެކިއެކިުރަށް
ުއިތުރު ުއިތުރުންޚަރަދު ުމީގެ ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުުކރިމަތިވަމުންދ ކަން ުދަތިތަކ  ުގެނައުމަށް ުތަރައްޤީ ުދެމެހެއްޓެނިވި މުިުު،ވެ
ހިންގ ުެބލެހެއްޓުމަށްުުމސްތަޤްަބލުގައިވެސްުުކުންުޤ އިމުކުރ ުތަްނަތނުގެުމަސައްކަތްުނިމުމުން،ުއެުތަންތަންމަޝްރޫޢުތަ

ުހުންނ ނެ ުޚަރަދުތައް ުރިކަރަންޓު ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ކުރަންޖެހޭ ުތ ވަލުުކަން ުތިރީގައިވ  ުަބޖެުޓންނ އިުގައި ުަދއުލަތުގެ އެވަނީ
 ؛ފައިވ ުމަޝްރޫޢުތަކުގެުތަފްސީލެވެއެހީގައިުހިންގ ުޭބރުގެުލޯނު

ު 2ުތ ވަލު ުހޭދައ އި ުކޮށްފައިވ  ުއަށް ުޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ުލޯނުން ުޭބރުގެ ުއަދި ުަބޖެޓުްނ ުދައުލަތުގެ ކުރިއަށްގެންދިޔުމަްށު:
ުރ ވ ފައިވ ުމަޝްރޫޢުތައް

ުޖުމުލ2013ު2014ު2015ު2016ު2017ުުަުތަފްސީލުު

1,702ު2,402ު4,149ު3,005ު11,913ު 654ުދައުލަތުގެުބަޖެޓުންު

1,147ު164ު635ު2,801ު2,706ު13,531ުުބޭރުގެުލޯނުންު

މަޝްރޫޢުު)މ ލެު( 85ު36ު66ު87ު62ު336ުުހިންގުމަށްުރ ވ ފައިވު 

މަޝްރޫޢުު)އަތޮޅުތެރެު( 228ު585ު787ު626ު2,818ު 592ުހިންގުމަށްުރ ވ ފައިވު 

ުތ ވަލުން 3.6 ުުމަތީގައިވ  2013ުުދައްކައިދެނީ ުފެށިގެން ުަބޖެޓުްނ2017ުުއިން ުދައުލަތުގެ ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުމަ ުރޭވިފައިވ  ުހިންގުމަށް ުއަހަރުތަކުގައި ުއެ ުވަރ އި ުހޭދަކޮށްފައިވ  ުއަށް ުމުިުޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ުއަދަދެވެ. ޝްރޫޢުތަކުގެ

ުކޮށްފައިވ ު ުތަންފީޒުކުރުމަށް ުހިންގ ފައިވ ުމަޝްރޫޢުތަކ އިުއެުމަޝްރޫޢުތައް މުއްދަތުގައިުދައުލަތުންުމ ލެއ އިުއަތޮޅުތެރޭގައި
ުޚަރަދުވަނީުއަހަރަކަށްވުރެުއަހަރެއްުއިތުރުވެފައެވެ.

ުސަރަ 3.7 ުމ ލެ ުމަޝްރޫޢުތައް ުހަތަރައްޤީގެ ުތަރައްޤީެގުުއަތޮޅުތެރޭގެއްދ އި ުދޭަހކޮށްދެނީ ުހިންގުމުން ުރަށްތަކުގައި ގިނަ
މަޝްރޫޢުތައްުރ ވައިުހިންގަމުްނުގޮސްފައިވަނީުއެއްފަސްކުރުމުގެުސިޔ ސަތެއްގެުދަށުންުދުރ ލައިުރޭވިގެންުދެމެހެއްޓެނިިވު

ގެުށްުޫނންކަމެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުއަތޮޅުތެރޭތަރައްޤީއަށްުއަމ ޒުކޮށްުމުސްތަްޤަބލުގައިުދައުލަތުގެުޚަރަދުކުޑަކުރެވޭނެުގޮތަކަ
ހެދުމ އިުގެދޮރުުއެޅުމ އިުފެނ އިުނަރުދަމ ުޤ އިމުކުރުންުފަދުަުުުކުމ އިުަބނދަރުއްހިންގ ފައިވ ުިބންުހިުުވަކިވަކިުރަށްތަކުގައި

ުރައްޔިތުންނަ ުމުއްދަތަކަށް ުދިގު ުމަޝްޫރޢުތައްކަމުށްމަޝްރޫޢުތަކަކީ ުހިންގ ފައިވ  ުމިފަދަުުމަންފ ކުރ ނެގޮތަށް ން
ުމަޝްރޫޢުތަކަކީުއ ބ ދީުއެއްފަސްކުރުމަށްުހުރަސްުއެޅޭުކަންތައްތައްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.
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 އ ބ ދީއ ުއަޅ ބަލައިުއިރުުމަޝްރޫޢުތަކަށްުކުރަންޖެހޭުޚަރަދުުއިތުރުވުންު

ވަނަުއަހަރުގ2014ުުުެައހަރުުފަހުްނ14ުުުުީމުހންނެވެ.ުއޭގ270,101ުުުެުވަނަުއަހަރުުދިވެހިރ އްޭޖގެުއ ބ ދީުއަކ2000ުުުީު 3.8
ު ުވަނީ ުއ ބ ދީ ުދައްކ ގޮތުގައި 73,922ުު)ު%27ޯބހިމެނުމުން ުއިތުރުވެ، ުއ ބ ދ344,023ުުީުމީހުން( ުއަރ ފައެވެ. އަށް

ުޤ އިމުކުރުމަށްުއިތުރުވުމ އެކުުދައުލަތުންުރައްޔިތުންނަށްުއަސ ސީުޚިދުމަތްތައްުފޯރުކޮށްދިނުމަށ އިުޢުމްރ ނީުވަޞީލަްތތައް
ިބލައަްނ11.9ުުުވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގެުަބެޖޓަކ2008ުުުީުކުރަމުންދ ުހޭދަުވަނީުއެތައްުގުަނއެއްުއިތުރުވެފައެވެ.ުމިގޮތުނުްު

 އަންުރުފިޔ އަށްުއަރ ފައެވެ.ިބލ30.6ުިު،އިތުރުވެު%157ވަނަުއަހަރުުވަނ2019ުުީރުފިޔ ުކަމުގައިުވީއިރުު

3.9 ު ުޮބޑު ުމިހ  ުހަރުދަނު ދައުލަތުން ުއެއްަފސްކުރުމުގެ ުގޮތަކީ ުޚަރަދުކުޑަވ ނެ ުއެންެމ ުދައުލަތަށް ުކުރ އިރުވެސް، ހޭދައެްއ
ުރޭވުިު ުކަންކަން ުހިންގުމުގެ ުދައުލަތް ުގޮތަކަށް ުއެފަދަ ުވ އިރު ުދިޔުންކަމުގައި ުތައްފީޒުކުރަމުން ސިޔ ސަތެއް

އ ބ ދީުކުިދުއަދިުޮބޑެިތުރަްށތަކުގައިވެސްުއެކިއެކިުއިންތިޒ މުވެފައިނުވ ކަންުފ ހަގަުކރަމެވެ.ުއަދިުއެއްފަސްކުރުމެއްނެތިު
އ ބ ދީުޮބޑެތިުރަށްތަކަށްުޢުމްރ ީނުތަރައްޤީުގެނައުމަށްުުުންުދައްކ ގޮތުގައިމަޝްރޫޢުތައްުހިންގ ފައިވެއެވެ.ުަދއުލަތުގެުަބޖެޓު

ު ުހުރި ުބ ކީ ުއަތޮޅުގެ ުހިމެނޭ ުރަށްތައް ުޮބޑެތި ުއ ބ ދީ ުހޭދައަށްވުރެ ުހޭދަުރަުއެހެނިހެންކޮށްފައިވ  ުކުރ  ުމިހ ރު ށްތަކަށް
ޮބޑުކަންުފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ުމިގޮތަށްުދިމ ވ ންުމެދުވެރިވ ުމަިއގަނޑުުސަަބަބކީުއ ބ ދީުޮބޑެތިުރަށްތަކުގައިުއަސ ސުީު
ުކުރިންު ުއަހަރު ުއެތަެކއް ުމީގެ ުމަޝްރޫޢުތައް ުތަރަްއޤީގެ ުއުމްރ ނީ ުމަުގފަހިކޮށްދިނުމަށް ުފޯރުކޮށްދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް

ުއަހަރުތަކުގުެުހިންގ  ުއޮޑިޓުކުރެވުނު ުސަަބުބން ުދަތިތަކުގެ ުހުރި ުލިުބމުގައި ުމަޢުލޫމ ތު ުއަހަރުތަކުގެ ުކުރީ ފައިވުމުންނެވެ.
ތެރެއިންުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިުދައުލަތުންުމަޝްރޫޢުތައްުހިންގ ފައިވ ުއެއްުއަހަރުގެުތަފްސީލަށްުއަލިއަޅުވ ލައިފައިވ ނެއެވެ.ު

ުދައްކައިދެ ުޗ ޓުން ުތިރީގައިވ  ުއ2016ުުެުނީ ުފައިސ އ އި ުަބޖެޓުކޮށްަފއިވ  ުގޮތުގައި ުޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ުއަހަރު ވަނަ
ރަށްތަކަށްުަބޖެޓުކޮށްފައިވ ު މަޝްރޫޢުތައްުހިންގޭުއ ބ ދީުޮބޑުުފަސްުރަށ އިުއެުރަށްުހިމެނޭުއަތޮޅުގައިުބ ކީުހުރިުހުރިހު 

ުު:ގެުއަދަދެވެފައިސ 

 ޚުލ ސ ު ފައިސ ގެ ަބޖެޓުކޮށްފައިވ  ގޮތުގައި ވަނަުއަހަރުުޕީ.އެސް.އައި.ޕީގ2016ުެ: 1ުޗ ޓު
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މިުމަޝްރޫޢުތަކުގެުތެރެއިންުއ ބ ދީުޮބޑުުފަސްުރަށަކަށްުަބޖެޓްކޮްށފައިވ ުއަދަދ އިުއެުފަސްުރަށްުހިމެނޭުއަތޮޅުގެުބ ކީު 3.10
ފައިވ ނެއެވެ.ުމިުގޮތުންުމިުފަސްުރަށުގައުިުަބލައިހުރިުރަށްތަކުގައިުހިންގުމަށްުަބެޖޓްކޮށްފައިވ ުފައިސ ގެުއަދަދުތައްުއަޅ 

ު 27,935ުުހިމެނޭ ުއ ބ ދީއަށް ުއ1.60ުުެުމީހުންގެ ުަބޖެޓުކޮށްފައިވ އިރު ުހިންގުމަށް ުމަޝްރޫޢު ުރުފިޔ ގެ ބިލިއަން
ު ުބ ކީ ުހިމެނޭ 41ުުއަތޮޅުތަކުގައި ުދިރިއުޅޭ 28,972ުުރަށުގައި ުއ ބ ދީއަށް ުރުފިޔ 3.25ުުމީހުންގެ ބިލިއަން

ުަބޖެޓުކޮށްފަ ުު،މިެހންވުމުންުއިވެއެވެ. ުދައްކުވައިދެނީ ުެބިހފައިމީގެން ުމައްޗަށް ުއ ބ ދީގިަނުރަށްތަކެއްގެ ުއަތޮޅުތަކުގެ ުވ 
 އެއްފަސްނުކޮށްުރަށްތައްުވަކިވަކިންުތަރައްޤީުކުރުމަކީުޚަރަދުުދެުގުނަުއިތުރުވެގެންދ ުކަމެއްގެުގޮތުގައެވެ.

ުމަޝްރޫޢުތަކ އިު 3.11 ުހިމަނަްނުެޖހޭ ުަބެޖޓުގައި ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގަިއ ުތަރައްޤީގެ ުއުމްރ ނީ ުއަަހރަށް ުއަހަުރން ުގޮތުން ނަތީޖ އެއްގެ
ުެއތައް ުފައިސ  ުބޭނުންވ ނެ ުކަމަށް ުމަޝްރޫޢުތަްއުއެ ުސަަބުބން ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުމީގެ ުދ ކަން ުއިތުރުވަމުން ުގުނައެއް

ުކުރުމުގުެު ުއިތުރު ުއ މްދަނީ ުދައުލަތުގެ ުހޯދުމަށް ުފައިސ  ުޭބނުންވ  ުއަދ ކުރަން ުދައުލަތުެގުދަރަނި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށ އި
ުރައްޔިތުންނަށްުކުރ ުމިންވަރުުއަހަރަކަށްވުރުެުގޮތުންުނަގ ުއެކިއެކިުޓެކުހ އިުޑިއުޓީުއަދިުއެހެނިހެންުފީތަކުގެުއަސަރު

ުއަހަރެއްުއިތުރުވަމުންުއަންނަކަްނުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ުއ ބ ދީުބެހިފައިވ ުގޮތުންުދައުލަތުންުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުކުރަންޖެހޭުޚަރަދުުއިތުރުވުންު

މީހުންުމ ެލުުު(129,381)ު%38ިދވެހީންގެުއ ބ ދީގުެުވަނަުއަހަރުގެުޯބހިެމނުުމގެުތަފ ސްހިސ ަބށްުަބލައިއިރު،2014ުުުު 3.12
ުދިރިއުޅެމުންދ އިރުުު ުރަށްތަކުގައެވެ.ުުު(209,053)ު%62ސަރަޙައްދުގައި ުއެހެނިހެން ުއަތޮޅުތެރޭގެ ުދިރިއުޅެމުންދަނީ މީހުން

ުުއަތޮޅުތެރޭ ުތެރެއިން ުއ ބ ދީގެ ުރަށްތަކުގަިއ13,514ުުދިރިއުޅޭ ުނުހިމެނޭ ުގޮތުގައި ުދ އިރ ތަކުގެ ުއިދ ރީ މީހުންނަކީ
ުތައްޔ ރުކުރުމަށް ުހިސ ުބތަްއ ުހިމެނޭ ުމިަބއިގައި ުވީމ ، ުފަރ ތްތަކެވެ. ުު،އ ބ ދުވެފައިވ  މީހުނ13,514ުުްަބޔ ންވެދިޔަ

މީގުެުުުތޮޅުތެރޭގައިުދިރިއުޅެމުންދ އިރުުއައަތޮޅުތެރޭުއަބ ދީގެުގޮތުގައިުހިަމނ ފައިނުވ ނެއެވެ.ުއ ބ ދީގެުޮބޑުުއިންސައްތައެއް
ުއ ބ ދީއަށްވ ުުަތކުއަތޮޅުުު،އަތޮޅުގައ11ުުިތެރެއިނުްު ުއެވަރެޖު ުވުރ9,777ުުުެުގެ ުކުރެވުނެމީހުންނަްށ ުފ ހަގަ ުމަދުކަން ވެ.ުއ ބ ީދ

ތަކ އިުރިކަރަންުޓުއ ބ ދީުބެހިފަިއވ ުގޮތުންުދައުލަތުގެުަބޖެޓުންުޮކންމެުއަހަރަކުުތަރައްޤީގެުމަޝްރޫޢުުުރ އްޖޭގެދިވެހިއަދުިު
ުރަށެއްެގު ުކޮންމެ ުަބެޖުޓން ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުދައުލަތުގެ ުޚަރަދުކުރަމުންދ ކަން ުަވކިވަކިން ުރަށަކަށް ުކޮންމެ ޚަރަދުތަކަށް

ައދިުއިދ ރީުދ އިރ ތަކަށްުކުރެވެމުްނދ ުޚަރަދުތަކަށްުަބލައިއިރުުތިރީަގއިވ ުކަންތައްތައްުު،ސިއްޙީ،ުއިޖްތިމ ޢީު،ތަޢުލީމީ
ު:ކުރެވިފައިއެވެފ ހަގަ

ުުދ އިރ ުުތަޢުލީމީު(ުުހ)

އ ބ ދީުޮބޑެތިުއަދިުކުދިުރަްށތަކުގައިުމަދަރުސ ތައްުއިމ ރ ތްކުރުމ އިުހިންގުމުގެުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުދައުލަތުންުކުރަމުްނދ ު 3.13
އިތުރުކަންުފ ަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ުޚަރަދުތަކުގައިުޮބލަކަށްުޖެހޭުނިސްަބތްުއ ބ ދީުޮބޑެތިުރަްށތަކަށްވުރެުކުދިުރަށްތަކުގައުިު

އެހެންކަމުންުވަކިވަކިުކުދިުއ ބ ީދތަކަށްުދައުލަުތންުކުރަމުންދ ުޚަރަދުގެުަބދަލުގައިުއ ބ ދީުއެއްފަސްކޮށްުއެުރަށްތަަކްށު
ުތ ވަލުން ުތިރީގައިވ  ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުދ ނެކަން ުކުޑަވެގެން ުޚަރަދުތައް ުކުރ  ުަބޖެޓުްނ ުދައުލަތުގެ ުދައްކައިދެީނުޚަރަދުކުރުމުން

ު؛ކަށްޖެހޭުޚަރަދެވެއ ބ ދީގެުނިސްބަތުންުއެވްރެޖްކޮްށުޮބލަ

ު
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18 ގ30ުުެުުުޙ ފުޞަ  

 :ުއ ބ ދީގެުނިސްބަތުންުމަދަރުސ ތަކަށްުކުރަމުންދ ުޚަރަދުންުޮބލަކަށްުޖެހޭުމިންވަރ3ުުުތ ވަލު

  ބޮލަކަށްޖެހޭ

 ޚަރަދުު
ސްކޫލްުހިންގުމުގުެު

ުޖުމްލަުޚަރަދުު
ރަށްތަކުގުެު
ުޖުމްލަުއ ބ ދީު

ގުެުމަދަރުސ ު
ުއަދަދުު

ުއ ބ ދީގެުނިސްބަތްު

6,943ު  އަށްވުރެުމަދުުއ ބ ދ1,000ުީ 70 38,155 248,046,898

5,049ު  ދެމެދުުއ ބ ދީ 2,000 – 1,000 22 30,186 152,483,445

4,754ު  ދެމެދުުއ ބ ދީ 3,000 – 2,000 6 14,887 71,241,622

3,610ު  އަށްވުރެުމަތީުއ ބ ދ8,000ުީ 6 16,950 61,191,866

ު

3.14 ު ުގޮތުގައި ުޚަރަދުގެ ުހިންގުމުގެ 2014ުުމަދަރުސ ތައް ުއަހަރ އި ުއަހަރ2015ުުވަނަ ުޚަރަދުތަކަށްުުވަނަ ކޮށްފައިވ 
ރަށުގައިުހިންގަމުންދ ުމަދަރުސ ތަކަށ6ުުްދެމެދުުއ ބ ދީުހިމެނޭުރަށްތަކުގެުތެރެއިނ2,000ުުް – 3,000ު،އިރުއިލަަބ

ރަށުގެުު،އިރުއިދައުލަތުންުއަހަރެއްގެުމައްޗަށްުކުރަމުންދ ުޚަރަދުުއެުރަށުގައިުދިރިއުޅެމުންދ ުއ ބ ދީގެުނިސްބަތުންުބަހ ލަ
8,000ު(ުރުފިޔ ުޚަރަދުވ ކަމ އިުއަދުިުްނސ ސްުހަތަރުހަތްުސަތޭކަުފަހަތަރުުހ ސުްު)4,754ުުރައްޔިތަކަށްުއެވެރެޖްކޮށުްު

ުއެވެރެޖްކޮށް ުރައްޔިތަކަށް ުރަށުގެ ުމަދަރުސ ތަކަށް ުހިންގަމުންދ  ުރަށުގައި ުދެ ުހިމެނޭ ުއ ބ ދީ ުޮބޑެތި ު 3,610އަށްވުރެ
ު)ތިންުހ ސްުހަުސަތޭކަުދިހައެއް(ުރުފިޔ ުޚަރަދުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ުއ ބ ދީ 3.15 ުރަށުގެުުގެކުދި ުއަށް ުއެކުލެވިފައިވ  ުމައްޗަށް
41ުސްކޫލްތަކުންުކުރަމުންދ ުޚަރަދުުއެއްކޮށްލުމުންުޖުމްލަު

ު ުރުފިޔ  ުމައްޗަށ8,777ުުްުމިލިއަން ުއ ބ ދީއެއްގެ މީހުންގެ
ުރަށެއްގައ8,440ުުިުު،ޚަރަދުކުރެވޭއިރު ުދިރިއުޅޭ މީހުން

ު ުޚަރަދުވަނީ ުހިންގުމަށް ުރުފިޔ ކަނ32ުުްުސްކޫލް މިލިއަން
ުފ ހަގަކު ުއ ބ ދީރެވެއެވެ. ުުކދިކުދި ުއެހެންކަމުން މައްޗަްށުގެ

ު ުޚަރަދުުުއެކުލެވޭ ުވަކިވަކިން ުސްކޫލްތަކަށް ރަށްތަކުގެ
ުއެ ުުރަމްޒުކޮށްދޭުއ ބ ދީުކުރުމަށްވުރެ ުއ ބ ދީ ުރަށަަކށްުޮބޑު

 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުކަންކުރަމުންދ ުޚަރަދުުކުޑަ

ުުއިޖްތިމ ޢީުއަދިުކުޅިވަރުުދ އިރ ު(ުުށ)

ުކުރުމަށުްު 3.16 ުޚަރަދުތަކެއް ުގިނަ ުރަށްތަކަށް ުއެކި ުއަތޮޅުތެރޭ ުސަރަޙައްދ އި ުމ ލެ ުދ އިރ އަށް ުކުޅިވަރުގެ ުއަދި އިޖްތިމ ޢީ
ުހިމަ ުަބޖެޓުގައި ުދައުލަތުގެ ުއެގޮތުން ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 2014ުުނ ފަިއވ ކަން ުދައުލަތުގ2015ުުެއަދި ުއަހަރުގެ ވަނަ

ުތަަރއްޤީކުރު ުދ އިރ  ުއިޖްތިމ ީޢ ުކަނޑައަޅ ފައިވ ުަބޖެޓުގައި ުޤ އިމުކުރުމަށް ުމަުރކަޒ އިުސްޓޭޑިއަމްތައް ުޒުވ ނުންގެ މަށްޓަކައި
ުއޮޑި ުނަގ ފައިވ  ުަބލަމަޝްރޫޢުތަކުން ުސ މްޕަލަށް ުއ ބ ީދުު،އިރުއިޓް ުކުރަންޖެޭހުޚަރަދަށްވުރެ ުރަށްތަަކށް ުޮބޑެތި އ ބ ދީ

ުޖެ ުބޮލަކަށް ުޚަރަދުން ުހިންގުމަށްދ  ުމަޝްރޫޢުތައް ުރަށްތަކުގައި ުކުދި ުއަދަދު ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.6ުުހޭ ުއިތުރުކަން ގުނަ
ރައްޔިތުންނަށްުކުޅިވަރުުދ އިރ އަށްުަބޖެުޓ22,000ުުުދައްކައިދެނީުއ ބ ދީުޮބޑެތިުތިންުރަށްުއެއްކޮށުްުުުތ ވަލުންތިރީގައިވ ުު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ގޮތުްނުވިފައިވ ުފައިސ ެގުއަދަދެވެ.ުއެރަށްުއެއްކޮށްުހަމަުމިުއަދަދުގެުއ ބ ދީައކަށްުަބޖެޓްުކުރ22ުުެކުދުިުުު،ކުރެވޭުއަދަދ އި
ުމިލިއަންުރުފިޔ ުޚަރަދުވ އިރުުއ ބ ދީުކުދިުރަށްތަކަށ2ުުްއ ބ ދީުޮބޑެތިުރަށްތަކަށްުޒުވ ނުްނގެުމަރުކަޒުތައްުޤ އިމުކުރުމަށުްު

ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.މިލިއަންުރުފިޔ ުޚަރަދުވ ނެުކަމަށ15ުުް

 :ުކުދިުއަދިުޮބޑެތިުރަށްރަށުގައިުއިޖްތިމ އީުދ އިރ އަށްުަބޖެޓްކުރެވިފައިވ ުއަދަދ4ުތ ވަލުު

 އ ބ ދީު ޖުމްލަުއ ބ ދީު ޖުމްލަުޚަރަދުު

 އ ބ ދީުރަށުގ22ުެުކުދި 21,743 15,002,564

 އ ބ ދީުުޮބޑުުތިންުރަށުގެ 22,180 2,025,000
 

ުނ(ުޞިއްޙީުދ އިރ ު)

3.17 ު ުރ އްޖޭގެ ުފިޔަވައި ުސަރަޙައްދު ުރީޖަނަލ20ުުްުމ ލެ ުއަދި ުއަތޮޅު ުމަރުކަޒުތަކ އި ުޞިއްޙީ ުޤ އިމުކޮށްފައިވ  އަތޮޅުގައި
މިލިއަނ938ުުްމީހުންގެުއ ބ ދީއަކަށ211,543ުުްވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގެުަބޖެޓުްނ2014ުުލުތައްުހިންގުމަށްުހަސްފަތ 

)ހަތަރުުހ ސްުހަތަރ4,438ުުުރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.ުމިއީުމިުއަތޮޅުތަކުގައިުދިރިއުޅޭުރައްޔިތަކަށްުއެވަރެޖުކޮށްު
ުއަށެއް(ުރުފިޔ  ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުދައްކައިދެނީ ުޗ ޓުން ުމުޅ2014ުުިުއެވެ.ުތިރީގައިވ  ުދ އިރ އަށް ުޞިއްޙީ ުއަހަރު ވަނަ

 ުު:ދެވެޮބލަކަށްުޖެހޭުއަދަދ އިުއެވަރެޖްުޚަރަުއްޖެއިންުކޮށްފައިވ ުހޭދައިންުކޮންމެުއަތޮޅެއްގެުޖުމުލަުއ ބ ދީއިންުރ 

ު

ުޮބލަަކށްު 3.18 ުތަކުގައި ުައތޮޅު ުކުދި ުއ ބ ދީ ުއަދި ުކުަޑކަމ އި ުޚަރަދު ުހޭދަކޮށްފައިވ  ުޮބަލކަށް ުއަތޮޅުތަކުގައި ުޮބޑެިތ އ ބ ދީ
ުޮބޑުކަންުފ  ުޮބލަކަްށ21,275ުުސިޓީގެުުހަގަކުރެވެއެވެ.ުމިގޮތުންުއައްޑޫހޭދަކޮށްފައިވ ވަރު މީހުންުހިމެނޭުއ ބ ދީއަކަށް

ުހަތްދިހަ(3,970ުު ުސަތޭކަ ުނުަވ ުހ ސް ު)ތިން ުއަތޮޅުގެ ުވ. ުހޭދަކޮށްަފއިވ ކަމ އި ުޮބލަކަްށ1,811ުުރުފިޔ  މީހުނަށް
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ރުފިޔ ުހޭދަކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުމިއީުޮބލަކަށްޖެހޭުޚަރަދުު(ު)ހަތްުހ ސްުތިންުސަތޭކަުތިރީސްުހައެއ7,336ުް
ުގުނަުއިތުރުވުމެކެވެ.1.8ުުއ ބ ދީުޮބޑުުއަތޮޅަކަށްވުރެުއ ބ ީދުކުޑަުއަތޮޅަކަށްު

ުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުހިންގުންު(ުރ)

3.19 ު ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުގޮތުގައި ުދ އިރ ގެ ުއިދ ރީ 20ުުދައުލަތުން ުބޭނުމަީކުއަތޮޅުގައި ުއެކުލަވ ލުމުގެ ކައުންސިލުތައް
ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިުޤ ނޫނ އިުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުރަށްުިހންަގއި،ުރަށްުތަރައްޤީކޮށް،ުޤ ނޫނުަގއިުަބޔ ންކޮށްފައިވ ު

ުޕްލޭ ުތަރައްޤީގެ ުރަށުެގ ުަބއިވެރިވުމ އެކު ުރައްޔިތުންގެ ުއަދި ުދިނުމެވެ. ުޚިދުމަތް ުރަށްވެހިކަމުގެ ުމަތިން ންުގޮތުގެ
ުތަންފީ ުޕްލޭން ުތަރައްޤީގެ ުރަށުގެ ުއެކުލަވ ެލވޭ ުމިގޮތުން ުކަންކަންުޒުއެކުލަވ ލައި، ުަބޔ ންވެދިޔަ ުޤ ނޫނުގައި ކުރުމެވެ.

ު 2014ުުތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ުހިންގުމަށް ުަބޖެޓުްނުކައުންސިލުތައް ުދައުލަތުގެ ުއަހަރުގެ ުރުފިޔ 764ުުުވަނަ މިލިއަން
ުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަތޮޅުގެުރައްޔިތުންނަށްުކައުންސިލުންުފޯރުކޮށްދޭުިޚދުމަތްތައްުދިނުމަްށ20ުުގައިުރ އްޖޭގެުއ ބ ދީުބެހިފައިވ ުމިުއޮޑިޓު 3.20
ު ުތެރެއިން ުރަށްތަކުގެ ުރ އްޖޭގެ ުމުޅި ުއަދި ުބެލިފައިވ ނެއެވެ. ުނިސްަބތް ުއެވަރެޖުކޮށ2014ުުްުޮބލަކަށްޖެހޭ ުއަހަރު ވަނަ

 ށްކަންުފ ހަގަކޮށްަފއިވ ނެއެވެ.ރެުއިތުރަށްުޚަރަދުވެފައިވަނީުކިތައްުރަވުޚަރަދުވެފައިވ ުވަރ އިުއެވަރެޖަށްޮބލަކަށްު

ު 

ގޮތުަގއިުއ ބ ދީުޮބޑެތިުއަތޮޅުތަކުގެުކަުއންސިލުތައްުހިންގުމަށްުބޮލަކަށްެޖހޭުއަދަދުުކުޑަކަމ އިުުުމަތީގައިވ ުޗ ޓުންުފ ހަގަވ  3.21
ުޮބލަކަްށުމީހުނަށްވ10,577ުުއަދިުމުޅިއަތޮޅުގައިުއެވަރެޖުުއ ބ ދީުކަމުގައިވ ު ރެުމަދުންުމީހުންުދިރިއުޅޭުއަތޮޅުތަކަށް

ު ުމިގޮތުން ުފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ުކަމުގައި ުޮބޑު ުއަދަދު ުއަތޮޅުގ19,541ުުެުހޭދަކޮށްފައިވ  ުހދ. ުދިރިއުޅޭ މީހުން
ހުްނުމ1,811ުުީ)ދެުހ ސްުަހތްުސަތޭކަުއަށްޑިހަުހަ(ުރުފިޔ ކަމ އ2,786ުުުިުކައުންސިލުތައްުހިންގުމަށްުޮބލަަކށްުޖެހެނުީު

)ބ ރަުހ ސްުތިންުސަތޭކަުސައްީބސް(ުރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.ުމިއީުއ ބ ދ12,326ުުީުއަތޮޅަށްުބޮލަކަށްުުއުޅޭުވ.
ުގނަުއިތުރަށްުދައުލަތުގެުަބޖެުޓްނ4ުުއިރުުއ ބ ދީުކުޑަުއަތޮޅެއްގެުކައުންސިލުތައްުހިންގުމަށްުއިޮބޑުުއަތޮޅަކ ުއަޅ ަބލަ

ު ޚަރަދުކުރުންކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.
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 އ ބ ދީުއެއްފަސްކޮށްފިނަމަުމުޖުތަމަޢުއަށްުލިބިގެންދ ނެުފައިދ ުދެނެގަތުންުހަތަރުވަނަުބައި:ުު

ދިރިއުޅޭުކޮންމެުރަށެއްގައިުރަނގަޅުުފެންވަރުގައިުފޯރުކޮށްދިނުމަކީުދައުލަތަށްުޚަރަދުޮބޑުވ ނެުުުއްުމީހުންތައަސ ސީުޚިދުމަތް 4.1
ުުޭބނުމުގައިުއަހަުރންުއަހަރަށްުމ ލެއަށްުއެތައްުއ އިލ އެއްުހިޖުރަކުރެއެވެު.ުުމިުޚިދުމަތްތައްުހޯދުމުގެކަމެކެވެ.ުމީގެުސަަބުބނުްު

ު ުސިޔ ސަތެއްގެ ުއެއްފަސްކުރުމުގެ ުުންދަށުދައުލަތުން ުދ ނަމަރައްޔިތުންނަށް ުފޯރުކޮށްދެމުން ުޚިދުމަތްތައް އޭެގުުއަސ ސީ
މިގޮތުންުދަރިންަނށްުފައިދ ުމުޖުތަމަޢުގެުއެންމެްނނަށްުހަމަހަމައަށްުލިުބމުގެުފުރުސަތުުަފހިވުމަށްުއެޅޭުބ ރަކަށްުވ ނެއެވެ.ުު

ޚިދުމަތުގެުފެންވަރުުރަނގަޅުވެ،ުދެމެހެއްޓެނިިވުުުޞިއްޙީލީމުެގުފެންވަރ އިުއ ންމުުރައްޔިތުންުތަޖުރިބ ކުރ ުުތަޢުފޯރުކޮށްދުޭު
ނަށްުމަްނފ ވ ުންގޮތުގައިުފެނ އިުނަރުދަމ ުއަދިުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްުލިޭބނެއެވެ.ުައދިުމީގެުއިތުރުންުމުޖުތަމައުގެުއެންމެ

ގެުމަގުތަކ އިުއ އިލ އ އެކުުުހަރުދަނ ުއުމުރ ނީުތަރައްޤީގެުމަޝްރޫޢުތަކުގެުފައިދ ުލިޭބނެއެވެ.ުމިގޮތުންުރަނގަޅުުފެންވަރު
ުވަގުތުހޭދަ ުޚިދުމަތްތައް ުފޯުރކޮށްދޭ ުވުޒ ރ ތަކުން ުގިނަ ުސަރުކ ރުގެ ުޕ ކުތަކ އި ުކޮށްލ ެނ ުފުރުސަުތުފަސޭހައިން ލިުބމުގެ

ުފަހިވ ނެއެވެ.

ުދުވަހުން 4.2 ުއިގްތިސ ދު ުހ ސިލުކުރުމ އި ުަތރައްޤީ ުދެެމހެއްޓެނިވި ުޭބނުމަކީ ުޮބޑު ުއެންމެ ުއެއްފަސްކުރުމުގެ ުދުވަަހށްުއ ބ ދީ
ުޚިދުމަތްތަ ުދައުލަތުްނުފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ުކުރިއެރުުވމެވެ.ުއަދި ުހ ލަތު ުދިރިއުޅުމުގެ ުއ ންމު ުރައްޔިތުންގެ ްށުކަކުރިއަރުވައި

ުފައިސ ގެުމިންވަރުުމަދުކުރުމެވެ.ުހޭދަކުރަންޖެހޭ

މީުއަދިުއިްޖތިމ އީުދ އިރ އިންުމަންފ ުލީތަޢުމ ލެއ އިުއަތޮޅުތެރޭގައިުދިރިއުޅޭުރައްޔިތުންނަންުުަބއިގައިުަބލައިފައިވ ނީުމި 4.3
ު ުހުރި ުޚަރަދުތައް ުއ މްދަނީއ އި ުރައްޔިތުންގެ ުއަތޮޅުތެރޭ ުމ ލެއ ިއ ުމިންވަރ އި ުއ ބ ދީުުގޮތ އިުލިެބމުންދ  ުމ ލޭގެ އަދި

ުތޮއްޖެހުމުގެުސަަބބުންުދިމ ވެފަިއވ ުމައްސަލަތަކުގެުމައްޗަށެވެ.

 އ ންމުންނަށްުމަންފ ުލިބޭުމިންވަރުުކުޅިވަރުުވަޞީލަތްތަކުނުްު

ޒުވ ނުންގެުމަރުކަޒުތަކ އުިުުރަށުގައިވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުރ އްޖޭގެުއެކިުރަށ2016ުްވަނަުއަހަރުންުފެށިގެނ2014ުުް 4.4
ު.ކޮށްފައިވެއެވެުުަބޖެޓްމިލިއަންުރުފިޔ 724ުުުުށުްުކުރިއަށްގެންދިއުމަުުމަޝްރޫޢ194ުުުުުކުރުމަށްއިމުޤ ވަސީލަތްތައުްުުުކުޅިވަރު

ދެނީުއިދައްކަުުންތިރީގައިވ ުތ ވަލުުުވެ.ނެވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުހިމެނިފައިުުވެސްުރަށްތައްތިއ ބ ދީުކުދިުއަދިުޮބޑެމީގެުތެރޭގައުިު
 :ތަފުސީލެވެގެުމަޝްރޫޢުތަކަށްުަބޖެޓްގައިުައންދ ޒ ުކުރެވިފައިވ ުފައިސ މިު

ު:ުޒުވ ނުންގެުމަރުކަޒުތަކ އިުކުޅިވަރ ެބހޭުވަސީލަތްތައްުޤ އިމުކުރުމަށްުަބޖެޓުގައިުއަންދ ޒ ުކުރެވިފައިވ ުފައިސ 5ުުތ ވަލު

ު)މިލިއަންު(ުުބަޖެޓުު ުއަހަރުު އަދަދުު ގެުމަޝްރޫޢުު

46 32ު 2014 

554 116 2015 

124 46 2016 
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ލިބެންހުިރުދިހަުމަުރކަޒުގައިުުންތަކުގެުތެރެއިޒުވ ުނންގެުމަރުކަޒުމީގެުތެރެއިންުއޮޑިޓްުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިުނަގ ފައިވ ު 4.5
ުމަރުުު،އިރުއިަބލަކަށުްުވަސީލަތްތަ ުތަކެތިުުކަޒުތަކުގައިމި ުފެންވަރުުުދުމަތްތަޚިުުފައިވުމ އިހަލ ކުވެުުބޭނުންކުރ  ދެމެހެއްޓުމަށްުކުގެ
ު ުަސަބޭބނުންވ  ުނުިލުބމުގެ ުޚިުމަރުކަޒުތަކުންުްނ،ުއެުބފައިސ  ުމެދުކެނޑި،ުއެުދެުމންދ  ުމުއްދަުތތަކަށް ުދިގު ދުމަތްތައް

 .ންުފ ހަގަކުރެވުެނވެނުދ ކަުލިބެމުންުރައްޔިތުންނަށްުއ ންމުުުގޮތުގައިއެކަށީގެންވު ުމަރުކަޒުތަކުގެުބޭނުން

ުއ ބ ދީުމިގޮތަށް 4.6 ުަބދަލުގައި ުރަށްތަކުގެ ުހިންގ ުުު،އެއްފަސްކުރެވިުުގިނަ ުޤ އިމުކޮށް ުވަޞީލަތްތައް ުމިފަދަ ުރަށްރަށުގައި އެ
ބަލަހައްޓ ނަަމުމެދުނުކެނޑިުދެމެެހއްޓެނިވިުގޮތުގައިުރައްޔިތުްނނަށްުޚިދުމަތްތައްުފޯރުކޮށްދެވުމުގެުފުުރޞަތުުއޮންނ ނެކަްނު

ދުމަތްތަކުގުެުޚިގެުގޮތުގައިުަބލައިފައިވ ުޒުވ ނުންގެުމަރުކަޒުތަކުގެުހ ލަތ އިުލިެބންހުރިުއޮޑިޓްުސ މަޕަލްުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ު
ުގައިުހިމެނިފައިވ ނެއެވެ.3ުުކްސްޕެންޑިއެމަޢުލޫމ ތުު

ުމިންވަރުުކަންުހުރުިުލިބިގަތުމުގައިުސަމަކ ރަުމ ލެއ އިުއަތޮޅުތެރޭުކިޔަވައިދޭުމުދައްރިސުންގެުބޭނުނުްު

ުމުދައްރިސަކުުު 4.7 ުދަރިވަރަކަށް ުކޮންމެ ުދެނެގަތުމ އި ުުބރަމިން ުމަސައްކަތުގެ ުމުދައްރިސުންގެ ުކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކުގައި
ުއ ންމު ުވަޒަންކުރުމުގައި ުފެންވަރު ުކިޔަވައިދިނުމުގެ ުސްކޫލެއްގެ ުއަދި ުދެނެގަތުމ އި ުމިންވަރު ުދެވޭނެ ުސަމ ލުކަން
ުސަރުކ ރުނުްު ުރޭޝިއޯއ އި ުމި ުޭބނުންކުރަމުންދެއެވެ. ުރޭޝިއޯ ުދަރިވަރުންގެ ުމުދައްރިސުންނ އި ުގޮތުގައި މިންގަނޑެއްގެ
ުގުޅުންހުރިކަންު ުއަދަދ  ުޖެހޭ ުދަރިވަރަކަށް ުކޮންމެ ުނިސްބަތުން ުތެރެއިން ުޚަރަދުތަކުގެ ުކުރަމުންދ  ުދ އިރ އަށް ތަޢުލީމީ

ުސްކޫލްތަކު ުގޮތުން ުއެ ުވަސީލަތްތައްުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުޭބުނންވ ނެ ުަބލައި ުނިސްބަތަށް ުދަރިވަރުންގެ ުކިޔަވަމުންދ  ގައި
ުމިންގަނޑެއްގެުގ  ުމުހިންމު ުކުރުމަށް ުޚަރަދުތައް ުއެހެނިހެން ުމުސ ރައ އި ުމުދައްރިސުންގެ ުޚަރަދުތަކ އި ުކުރަންޖެހޭ އިމުކުރުމަށް

 ގޮތުގައިުމިުރޭޝިއޯުބޭނުންުކުރެއެވެ.

ުޮގތުގަ 4.8 ުފ ހަގަވި ުއޮޑިޓުން ުމި ުސްކޫލްތަކުގެއި، ުރޭޝިއޯުންނ އިމުދައްރިސުުސަރުކ ރު ުކޮންެމުުދަރިވަރުންގެ ނުވަތަ
ުއަތޮޅުތެރޭުސްކޫލްތަކުގައި ުއަދަުދުމ ލެއ އި ުދަރިވަރުންގެ ުކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ުހުރިކަްނު މުދައްރިސެއްގެުނިސްބަތުން ތަފ ތު

ުއ2017ުުަ ވ ކޮށްފައިއިޢުޝ ުުނުންމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަުު،ގޮތުންފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ުމި ހަރުގެުސްކޫލްތަކުގުެުވަނަ
ުމަޢުލޫމ ތަުއިރިޕޯޓުގަުތަފ ސްހިސ ުބ ުއިުަބލައްހިމަނ ފައިވ  ުސްކޫލްތަކުގައި ުމ ލޭ ުދަރިވަރުންގެުއިރު، މުދައްރިސުންނ އި

12ުުު)ކޮންމ12ުެުރޭޝިއޯ ުހުރިއިރުުއް(މުދައްރިސެދަރިވަރަކަށް ު ،ގައި ުރޭޝިއޯއަކީ ުމި ުސްކޫލްތަކުގައި 8ުއަތޮޅުތެރޭ
އްގެުފަރ ތުންުމުދައްރިސެންުދޭހަކޮށްދެނީުމ ލޭުސްކޫލްތަކުގައިުއެއްުމީގެއެވެ.ުު(އްދަރިވަރަކަށްުމުދައްރިސ8ުެ)ކޮންމެު
ު ުއިުކިޔަވަށްނަދަރިވަރުންގިނަ ުސްކޫލްތަކުގައި ުއަތޮޅުތެރޭ ުދެވޭއިރު ުއްމުދައްރިސެއެއް ުފަރ ތުން ުމިންވަރުުގެ މަންފ ކުރ 

ތިރީގައިވ ުތ ވަލުންުދައްކަިއދެނީުމ ލެއ އިުއަތޮޅުތެރޭުސްކޫލްތަކުގައިުކިޔަވަމުންދ ުުދަރިވަރުންގެުނިސްބަތުންުމަދުކަެމވެ.
ުމ ލޭގެުމުދައްރިސު ުއަތޮޅުތެރެއ އި ުއަދި ުމުދައްރިސުންގެުއަދަދު ުކިޔަވައިދޭ ުއަދަދ އިުސްކޫލްތަކުގައި ންނ އުިުދަރިވަރުންގެ

 ު:ރުންގެުރޭޝިއޯުއެވެދަރިވަ
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ު:ުމ ލެއ އިުއަތޮޅުތެރޭގެުމުދައްރިސުންނ އިުދަރިވަރުންގެުރޭޝިއ6ޯުތ ވަލު

ކިޔަވައިދުޭުުސްކޫލްތައްު
ުމުދައްރިސުންގެުއަދަދުު

ކިޔަވަމުންދ ުު
ުދަރިވަރުންގެުއަދަދުު

މުދައްރިސުންނ އުިު
ުދަރިވަރުންގެުރޭޝިއުޯު

2,553ު31,487ު12ުުމ ލޭުސްކޫލްތައް

6,689ު56,289ު8ުުތެރޭުސްކޫލްތައްއަތޮޅުު

2017ުިރޕޯޓްުުސ ބްއަހަރީުތަފ ސްހިުސްކޫލްތަކުެގ – ސް:ުިމނިސްޓްރީުއޮފްުއެިޑއުކޭޝަންސޯ

ުކިޔަވަމުންދ  4.9 ުސްކޫލްތަކުގައި ުއަތޮޅުތެރ2,553ުުޭުށްދަރިވަރުންނ31,487ުަުމ ލެ ުކިޔަވައިދެމުންދ އިރު، މުދައްރިސުން
މ ލޭގެުސްކޫލްތަކުގައިުުު،ދަރިވަރުންނަށްުކިޔަވައިދެމުންދ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުމިގޮތުނ56,289ުުްމުދައްރިސުނުްުުު 6,689

ުކުރެވޭ ުމުދައްރިސަށް ުއެ ުއިތުރުވުމުން ުއަދަދު ުދަރިވަރުންގެ ުޖެހޭ ުނިސްބަތުން ުމުދައްރިސަކަށް ުޚަރަދ ުުކިޔަވައިދޭ
ުމުދައްރިސުއިލައަޅ ަބ ުމެދުވެރިކޮށްއިރު ުުދެވޭުން ުޚިދުމަތް ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުފޯރުކޮށްިދނުމުގެުސަމަކ ރަކަން އިތުރުވ ެނކަން
ުޚަރަ އަދި ުކުރެވޭ ުމުދައްރިސުންނަށް ުދަށްވުމުން ުރޭޝިއޯ ުމި ުއަތޮޅުތެރޭގައި ދަށްކަމަށްުުކަންސަމަކ ރަުދުގެމ ލެއަށްވުރެ

 ފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދައުލަުތންުސްކޫލްތަކަށްުކުރަމުންދ ުޚަރަދުްނުޮބލަކަށްޖެހޭުއަަދދުުުު،މުދައްރިސުންނ އިުދަރިވަރުންގެުރޭޝިއޯުމަތިވުމުން 4.10
ު ުސްކޫލްތަކުން ުނަމަވެސް ުކުޑަވި ުމުދައްރިސުންގުެުހ ނިސްބަތުން ުކިޔަވައިދޭ ުބިނ ވެފައިވަނީ ުނަތީޖ  ސިލްކުރަމުންދ 

ުކިޔަވ ފެ ުސްކޫލްތަކުގައުިުުންވަރ އި ުއަތޮޅުތެރޭ ުއަދި ުމައްޗަށެވެ. ުސަަބުބތަކުގެ ުއެހެނިހެން ުއަދި ުފެންވަރ އި ދަރިވަރުގެ
އިސްވެުދެންނެވުނުުސަަބުބަތކ ހުރެުސްކޫލްތަކުންުުނަމަެވސްުމަދުުއަދަދުނިސްބަތުންުމުދައްރިސަކަށްޖެހޭުދަރިވަރުންގެު

 ށީގެންވ ުކަމެކެވެ.ހ ސިލްކުރ ުނަތީޖ ުތަފ ތުުވުމަކީުއެކަ

ުދަރިވަރުންގެ 4.11 ުމުދައްރިސުންނ އި ުއަތޮޅުތެރޭުސްކޫލްތަކުގައި ުތަފ ތުވެފައިވަނީުުމ ލެއ އި ުޮބޑުަބެއްއުުުރޭޝިއޯ ުއ ބ ދީގެ ރ އްޖޭގެ
ުދިރިއުޅެމުންދިއުމ އި ުރަށްރަށުގައި ުއަޅައިަބުއެކި ުއިލަމ ލެއ  ުއިރު ުތަކުސްކޫލުރަށްރަށުގެ މުންދ ުުއިދެކިޔަވަގައި

ުުސުންގެމުދައްރި ުދަރިވަރުންގެ ުޖެހޭ ުމަދުވުމުންނެވެ.ނިސްބަތުން ުމިގޮތަށްުއަދަދު އެއްފަސްކުރެވިފައުިުުއ ބ ދީު،އަދި
ުަބދަލުގައި ުުއޮތުމުގެ ުރަްށތަކަށް ުދަރިވަރުންނަެބހިއެކި ުކިޔަވަމުންދ  ުސްކޫލްގައި ުކޮންެމުރަށެއްގެ ުއެއިން ުށްުފައިވުުމން

ފައިވުމަކީުއެކަމަށުްުެބހިއ ބ ދީުގިނަުރަށްތަކަށްުރ އްޖޭގެުހަމަޖައްސަމުންދ އިރު،ުންުސަރުކ ރުންުމުދައްރިސުބޭނުންވ ނެު
 ރެވިފައިވެއެވެ.ފ ހަގަކުކަމެއްގެުގޮތުގައިުުދައުލަތުންުކުރަންޖެހޭުޚަރަދުުއިތުރުވ 

ުޚަރަދުގައިުހުރިުތަފ ތުުުުމ ލެއ އިުއަތޮޅުތެރޭުގޭބިސީގެތަކުގެުއ މްދަނީއ އިުުުށްުބަލައިއިރުުއ ބ ދީުބެހިފައިވ ުގޮތަު

ލެވިފައިވަނީުމ ލެއ އިުއަތޮޅުުތެރޭގައިުދިރިއުޅޭުއ ންމުުރައްޔިތުންގެުއ މްދަނީއ އިުަޚރަދުތައްުބެހިފައިވ ުަބލައިުަބއިގައުިުމި 4.12
ުޭނޝަ ުމަޢުލޫމ ތުތަކަކީ ުހިމެނިފައިވ  ުަބއިގައި ުމައްޗަށެވެ.ުމި ުޝ އިޢުުގޮތުގެ ުސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން ުއޮފް ުިބއުރޯ ނަލް

"ުރިޕޯޓުންުފ ހަގަކުރެވިފައިވ 2016ުކޮށްފައިވ ު"ހައުސްހޯލްޑްުއިންކަމްުއެންޑްުއެކްސްޕެންޑިޗަރު)އެޗް.އައި.އީ.އެސް(ު
ު:ކެވެކަންތައްތަ
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ުގެުއ މްދަނީުއަދިުޚަރަދުުގޭބިސީު(ުުހ)

ުއެވަރެޖްކޮށުްު 4.13 ުގޮތުގައ5.3ުުުިުރ އްޖޭގައި ުއ މްދަނީގެ ުމައްޗަށް ުމަހެއްގެ ުއެވަރެޖްކޮށް ުގޭިބސީއަކަށް ުދިރިއުޅޭ 26,395ުމީހުން
ުފަހެްއ(ު ުނުވަދިހަ ުސަތޭަކ ުތިން ުހ ސް ު)ސައްީބސް ުއިރު ުލިޭބ ުސަތޭކ25,119ުުަުރުފިޔ  ުއެއް ުހ ސް )ފަންސަވީސް

ު ުއ މްދަނަވ ރަ(ުރުފިޔ  ުކުރުމަށްފަހުުޚަރަދުވެއެވެ.ުއެވަރެޖް ުޖުމްލަ ުއ މްދަނީ ުއެންމެންގެ ުގޭިބސީއެއްގެ ުހުރިހ  ުއަކީ ނީ
ުއަދަދެކެވެ. ުހޯދޭ ުގެއްލައިގެން ުއަދަދުްނ ުޖުމްލަ ުތަފ ތުތަްއުުގޭިބސީތަކުގެ ުޮބޑެތި ުއ މްދަނީެގ ުމެދުގައި ޭގިބސީތަކުގެ

ު ުގޮތުގައި ުމިންގަނޑެއްގެ ުފުރިހަމަ ުއ މްދަނީއަށްވުރެ ުއެވަރެޖް ުގޭިބސީގެ ުއ މްދަނީއަށްުހުރުމ އެކު މީޑިއަން
ބަލައިލެވިފައިވ ނެއެވެ.ުމީޑިއަންައކީުއ މްދަނީގެުތަރުީތުބންުޭގިބސީތައްުއެތުރުމަށްފަހުުސީދ ުމެދުގަިއދަމ ުރޮނގެއްކަމުްނު

ުމި ުތިޭބނީ ުއަނެއްަބއި ުތިޭބއިރު ުދަށުގައި ުރޮނގުގެ ުމި ުގޭިބސީ ުއެއްަބއި ުމިގޮތުން،ުުދެަބއިކުޅަ ުމަތީގައެވެ. ރޮނގުގެ
ިބސީއެއްގެުމީޑިއަންުއ މްދަނީއަކީުރ އްޖޭގެުގޭ
ުސަތޭކަ(19,900ުު ުނުވަ ުހ ސް )ނަވ ރަ

ު ުޚަރަދަކީ ުމީޑިއަން ުއަދި 19,843ުރުފިޔ 
ުތިނެއް(ު ުއަށްުސަތޭކަުސ ޅީސް ުހ ސް )ނަވ ރަ

 ރުފިޔ އެވެ.ުު

ުއ މްދަނީގެު 4.14 ުމީޑިއަން ުގޭިބސީއަކަށް މ ލޭގެ
ު ުހ29,600ުުަގޮތުގައި ުހ ސް )ނަވ ވީސް
ުޚަރަދަކުީުސަތޭކަ(ު ުމީޑިއަން ުލިޭބއިރު ރުފިޔ 
ުސަތޭކ30,560ުުަު ުަފސް ުހ ސް )ތިރީސް

ުއަތޮޅުތެރޭގެުފަސްދޮޅަސް(ު ރުފިޔ އެވެ.ުއަދި
ު ުފަންސ ސްުފަހެއް(13,955ުުގޭިބސީއަކަށް ުނުވަުސަތޭކަ ުހ ސް ުލިޭބއިރުުޚަރަދަކީު)ތޭރަ )ފަނަރ15,040ުުަރުފިޔ 

ު ުސ ޅީސް( ުއަދުިުރުފިޔ އެވެހ ސް ުމީޑިއަން ުޚަރަދުގެ ުއ މްދަނީއ އި ުލިޭބ ުގޭިބސީއަކަށް ުމ ލޭގެ ުއަތޮޅުތެރެއަށްވުރެ .
ު އެވަރެޖްވެސްުދެުގުނަުޮބޑުކަމުންުދޭހަވަނީުމ ލެއ އިުއަތޮޅުތެރޭގެުދިރިއުޅުމުގެުހ ލަތުގައިުފަރަގުުހުރިުމިންވަރެވެ.

ުގެުއ މްދަނީއ އިުޚަރަދުގެުބ ވަތްުގޭބިސީު(ުުށ)

އަހަރުންުމަތީގެުހުރިހ ުީމހުންަނށްުއެކިުގޮތްގޮތުްނ15ުުލިޭބުއ މްަދނީއަކީުއެުގޭިބސީއެއްގައިުދިރިއުޅޭުގޭިބސީއަކަށްު 4.15
ުޖުމު ުއ މްދަނީގެ ުފައިސ ވެސުްުލިޭބ ުލިޭބ ުގޮތުގައި ުއެހީގެ ުނުކުރ މީހުންނަށް ުމަސައްކަތެއް ުލިޭބ ުއ މްދަނީ ުތެރޭގައި ުމީގެ ލައެވެ.

ުހިމެނެއެވެ.

ގޭިބސީތަކުެގުޖުމްލަުއ މްދަނީގުެުުު،އަތޮޅުތަކުގެުގޭިބސީތަކަށްުލިޭބުޖުމްލަުއ މްދަނީގެުއެކިުބ ވަތްތަކަށްުަބލައިއިރުމ ލެއ އުިު 4.16
ގައިުދެވަނައަށްުއެްނމެުޮބޑުުހިއްސ އެއުްުުު%23އަކީުމުސ ރައ އިުއުޖޫރައިގެުގޮތުގައިުލިޭބުއ މްދަނީުކަމަށްވ އިރ59%ުުުުު

ގައިުހިމެނޭުއ ްމދަނީއަކީުޓްރ ންސްފަރުނުވަތަުެއހީގެުގޮތުގައިުލިޭބުުު%18ބ ކުީުުުކުރަނީުވިޔަފ ރިންުލިޭބުއ މްދަނީެއވެ.
އަހަރުންުމަީތ65ުުުމީގެުތެރޭގައިުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުހިމެނެނުީުުު،ފައިސ އ އިުމުދ ވެރިކަމުންުލިޭބުަފއިސ ުކަމަށްވ އިރު

19,843

30,560

15,040

19,900

29,600

13,955

އަތޮޅުތައްމ ލެމުޅިުރ އްޖެ

ގޭބިސީގެުއ މްދަނީއ އިުޚަރަދު

މީޑިއަންުޚަރަދު މީޑިއަންުއ މްދަނީ
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mailto:info@audit.gov.mv


ދިވެހިރ އްޖެުު،ޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެއޮޑިޓަރު  
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv  :ްފޯންު: 3939 332ުއީމެއިލ 

    ުު 

 

25 ގ30ުުެުުުޙ ފުޞަ  

ުލިޭބުއެލަވަންސ އި ުު،މީހުންނަށް ުމެންަބރުްނުރިޒޯޓް ުނުހިމެނޭ ުއެކިުގޭިބސީގައި ުއަދ ކުރަނުްުުފަދަ ތަންތަނުގަިއުވަޒީފ 
 ތިެބގެންުގޭިބސީއަށްުޮފނުވ ުފަިއސ އެވެ.

ުމ ލޭގަިއުަބލައިއަޅައިުއަތޮޅުތަކ  4.17 އިރު
ުއ މްދަނީު ުލިޭބ ުއުޖޫރައިން މުސ ރައ އި

ުެބލެވެނީުއިތުރު ުކަމަށް ުސަަބެބއް ުވުމުގެ
ުކުއްޔަށްު ުަބދަލުެވ ުމ ލެ ުބޭނުމަށް ވަޒީފ ގެ

ުއިތުރުވު ުއ އިލ ތައް ުމެވެ.ދިރިއުޅެމުންދ 
މ ލޭގައިުގެދޮރުގެުކުލިުޮބޑުވުމުންުވަޒީފ އިްނު

ުހަމަޖައްަސން ުކުލި ުއ މްދަނީއިްނ ، ތީހޭޖެުުލިޭބ

ގިނަުމެންަބރުްނުމ ލެުަބދަލުވ ުއ އިލ ތ ކުގެު
ުއަދ ކުރަންޖެހުމުންވެސް މިކަންުުވަޒީފ 

ުއަތޮޅުރިވެމެދުވެ ުއ މްދަނީ ުިލޭބ ުމުދ ވެރިކަމުން ުމ ލޭގައި ުސަަބުބްނ ުމީގެ ުތަކައެވެ. ުުގނަ ުތިން ުށްވުރެ ު،%10)މ ލެ
 ެވސްުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުކަންއިތުރު(ު%3އަތޮޅުތައްު

ޯބހިޔ ވަހިކަމ އިުު%31)ރުފިޔ ުނުވަތަުު(10,709ހިނގަނީުުމ ލެއަށްުަބލައިއިރުުގޭިބސީތަކުްނުއެންމެުޮބޑުުޚަރަދެއް 4.18
ޖުމުލަުޚަރަދުގެުތެރެއިންުހޭދަވެއެވެ.ުު%23ކަރަންޓ އިުފެންުއަދިުގޭހަށެވެ.ުމީގެުތެރެއިންުގެދޮރުގެުކުލީގެުގޮތުގައިު

ފެނަށްުކުރ ުހޭދަުޮބޑުވެގެންދ ުމައިގަނޑުުސަަބަބކީުމ ލޭގައިުދިރިއުޅުޭުއުިުމ ލޭގެުގޭިބސީތަކުންުޯބހިޔ ވަހިަކމ އިުކަރަންޓ 
ުހިނގ ފައިވަީނުގޭިބސީގ63%ުަ ުޚަރަދެއް ުޮބޑު ުއެންމެ ުދެން ުިދއުމެވެ. ުދިރިއުޅެމުން ުކުއްޔަށް ުރައްޔިތުން ުހިމެޭނ އި

 ކ ޯބތަކެއްޗަށެވެ.ުު%18)ރުފިޔ ުނުވަތަުު(6,185

2%
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8%
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8%

26%

12%

1%

4%

5%

5%
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5%

5%

6%
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7%

18%

31%

ދުންފަތުގެުބ ވަތްތައް
އަންނައުނ އިުފައިވ ން
ފަރުނީޗަރ އި،ުހިފ ގެންގުޅޭުތަކެއްޗ އިުގޭތެރެުމަރ މ ތުުކުރުން
ސިއްޚަތު
މުނިފޫހިުފިލުވުމ އިުސަގ ފަތް
ތައުލީމް
އެހެނިހެންުތަކެއްޗ އިުޙިދުމަތް
ހޮޓ ،ކެފޭުއަދިުރެސްޓޯރަންޓް
ދަތުރުފަތުރު
މުވ ސަލ ތު
ކ ބޯތަކެތި
ބޯހިޔ ވަހިކަމ އިުކަރަންޓ އިުފެންުއަދިުގޭސް

ގޭބިސީތަކުގެުޚަރަދުގެުބ ވަތް

މ ލެ އަތޮޅުތެރެ

59%62%
53%

23%20%
28%

18%18%19%

އަތޮޅުތައްމ ލެމުޅިުރ އްޖެ

ގޭބިސީތަކުގެުއ މްދަނީގެުބ ވަތް

މުސ ރައ އިުއުޖޫރަ ވިޔަފ ރިން ޓްރ ންސްފަރުއަދިުމުދ ވެރިކަމުން
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26 ގ30ުުެުުުޙ ފުޞަ  

ުހިނގަނުީު 4.19 ުޚަރަދެއް ުޮބޑު ުއެންމެ ުގޭިބީސތަކުން ުއަތޮޅުތަކުގައި ުނުވަތުަުުު(4,856ނަމަވެސް، ކ ޯބތަކެއްޗަށެވެ.ުުު%26)ރުފިޔ 
ުއެއަށްފަ ުގޭހަށް ުއަިދ ުފެން ުކަރަންޓ އި ުޯބހިޔ ވަހިކަމ އި ުހިނގަނީ ުޚަރަދެއް ުޮބޑު ުއެންމެ ުނުވަަތުު(2,192ހު ރުފިޔ 
ު.އެވެު%10)ރުފިޔ ުނުވަތަުު(1,888ށްުއަދިުދަތުރުފަތުރ12%ުަ)

ުސަރުކ ރުުއަދިުޕްރައިވެޓްުސެކްޓަރުވަޒީފ ތަކުގައިުވަޒީފ ުއަދ ކުރަމުންދ ުއިންސައްތަު(ުުނ)

އ މްދަނީުލިޭބުގޮތްތަކުގެުތެރެއިްނުއެންމެުގިނައިްނުގޭިބސީއަކަށްުއެޗް.އައި.އީ.އެސްުރިޕޯޓްގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވ ުގޮތުންު 4.20
ުގޮ ުއުޖޫރައިގެ ުމުސ ރައ އި ުލިެބނީ ުއެއ މްދަނީ ުފައިސ އިންނެވެ. ުލިޭބ ުތުގައި ުމެންަބރުގޮތުން ުވަޒީފ ުގޭިބސީގެ ން

ުަބލައިއަދ ކުރަމުންދ ުސެކްޓަރު ުއ ބ ދީގުެުތަކަށް ުއަދ ކުރަމުންދ  ުވަޒީފ  ުރ އްޖޭގެ ުވަޒީފ ތަކުގައުިުުު%39އިރު މީހުންުސަރުކ ރު
ުމަސައްކަތްކުރަމުންުގެންދެއެވެ.

ު%42އަދިުމ ލޭަގއިުު%36އަތޮޅުތެރޭގައިު 4.21
ުއަދ ކުރެއެވެ.ު ުވަޒީފ  ުސަރުކ ރުގެ މީހުން
ުގޮތުގައިު ުމުވައްޒަފުންގެ ސަރުކ ރު
ުއޮފީސްތަކ އިު ުސަރުކ ރު ހިމެނިފައިވަނީ
ުމުއައްސަސ ތަކ އުިު ުމިނިވަން ދައުލަތުގެ

ުހިއްސ ުުުއެމްަބސީތަކ އި ުސަރުކ ރު އަދި
ުހިމެނޭު ުކުންފުނިތަކުގަިއ އޮންނަ

ުމުވައްޒަފުންނެވެ.

ު)ނ(ުއަު 4.22 ު)ހ(ުއިން ުފ ހަގަަވނީުއަތޮޅުތެރެއަށްވުރެުމ ލޭގައިުެއވަރެޖްުއަދިުބޮލަކަށްުމަތީގައި ުކަންތައްތަކުްނ ށްުިހމަނ ފައިވ 
ޖެހޭުއ މްދަނީއ އިުޚަރަދުވެސްުއިތުރުކަމެވެ.ުހަމަުމިއ އެކު،ުޭގިބސީތަކަށްުލިޭބުއ މްަދނީގެުެދުަބިއކުޅަުއެއްަބޔަށްުވުރެު

ުމީގެ ުލިޭބއިރު ުއުޖޫރައިން ުމުސ ރައ އި ުއަދަދެއް ުމީހުންުޮބޑު ުއަދަދެއްގެ ުޮބޑު ުއެއްަބޔަށްވުރެ ުަބއިކުޅަ ުތިން ުތެރެއިން
ުަބލައިއިުރު ުތަފުޞީލަށް ުޚަރަދުގެ ުކުންުފންޏެއްގައެވެ.ުއަދި ުނުަވތަ ުއޮފީހެއް ުަދއުލަތުގެ ުގެންދަނީ ުއަދ ކުރަމުން ވަޒީފ 

ުޯބހިޔ ވަހިކަމ އިުކަރަންޓ އިުފެ ނ އިުގޭހަށެވެ.ުމިގޮތަށްުދިމ ވަނީުމ ލޭގައިުއެންމެުޮބޑުުޚަރަދެއްުހިނގ ކަމަށްުެބލެވެނީ
ުގޭިބސީއެއްގެުޚަރަދުގެުހަތަރުުަބއިކުޅަުއެއްަބއިުގެދޮރުގެުކުލީގެުގޮތުގައިުދައްކަންުޖެހޭތީއެވެ.

ުފެންވަރެއްގެު 4.23 ުއެކަީށގެންވ  ުޭބުނންވ  ުއިންސައްތައަކަށް ުޮބޑު ުއ ބ ދީގެ ުރ އްޖޭގެ ުޭދހަވަނީ ުެބލުމުން ުކަމަކަށް ުހުރިހ  މި
ުޚިދުމަތްތައް ުދިމ ވުމަށްުޒަރޫރީ ުމިހެން ުކަމަވެ. ުަބދަލުކުރަންޖެހޭ ުދިރިއުޅުން ުމ ލެއަށް ުހ ލަތުގައި ުމަޖުޫބރީ ުހޯދުމަށް

މެދުވެރިވެފައިވ ުއެންމެުމައިގަނޑުުސަަބެބއްގެުގޮތުގައިުފ ހަގަވީުކުރިއ ލައިުރަނގަޅުުސިޔ ސަތުތަކެއްުރޭވިުމ ލެއ ުއެއުްު
 ތަރައްޤީުކުރުމަންުގޮސްފައިނުވުމެވެ.އްދުތައްުހަހަމައެއްގައިުރ އްޖޭގެުއެހެނިހެންުސަރަ

36%42%39%

މުޅިުރ އްޖެމ ލެއަތޮޅުތައް

ސެކްޓަރ އަދ ކުރު  ވަޒީފު 

ސަރުކ ރުުވަޒީފ  ޕްރައިވެޓްުސެކްޓަރުވަޒީފ 
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ުމ ލޭގެުއ ބ ދީުތޮއްޖެހިފައިވުމުންުނިކުންނަމުންދ ުމައްސަލަތައްު

ުއިޤްތިސ ދީުއ ބ ރ އްޖޭގުެު 4.24 ުއަދި ުއިޖްތިމ ީއ ުގިނަ ުތަފ ތު ުގުޅިގެން ުހިޖުރަކުރުމ  ުމ ލޭުސަރަހައްދަށް ުއިންސައްތައެއް ުޮބޑު ދީގެ
ުކުރިމަތިލ ންުޖެހިފައެވެ.ުމީގެުތެރެއިންުފ ހަގަކުރެވޭުަބއެއްުކަންތައްތަްއުމައްސަލަތަކ ުރައްޔިތުންގެުގިނަުަބޔަކަށްވަނީ

:ރީގައިުއެުވަނީއެވެތި

ު)ހ(ުމ ލޭގެުމަގުތަކުގެުހ ލަތުު

ުވަީނު 4.25 ުމަގުތައް ުމ ލޭގެ ުވެރިރަށް ުސަަބުބން ުގެންގުޅުމުގެ ުއެތެރެކޮށް ުއުޅަނދުތައް ުއެއްގަމު ުވަރަށް ުނުކަތ  މ ލެއަށް
ު ުއުޅަނދުވަރަށްޮބޑަށް ުއެއްގަމު ުުތޮއްޖެހިފައެވެ. ުގަވ އިދުގެ ުކުރުމުގެ ުދ4ުުެރަޖިސްޓްރީ ުބުނ ގޮުތން ުމ އްދ ގައި ުވަނަ

ފުރޮޅަށްވުރެުގިނަުފުރޮޅުލީުއިންޖީނުުއުޅަނދެއްުރަޖިސްޓްރީުކުރެވޭނީުއެުއުޅަނދެއްުބ އްވ ނެުގަރ ޖެއްުހުރިުނަމައެވެ.ު
އެުއުޅަނދެއްުބ އްވ ނެުގަރ ޖެއްުހުރިނަމައެވެ.ުނަމަވެސްުމ ލެުއަށްުއަދިުއެފަދަުއުޅަނދެއްުރ އްޖެުއެތެރެކުރެވޭނީވެސުްު

ުައމަލު ުގަވ އިދަށް ުއެ ުސަަބުބން ުތޮއްޖެުހމުގެ ުމ ލެ ުމުޅި ުއިތުރުވެ، ުނިސްަބތް ުހިޖުރަކުރަމުންދ  ނުކުރެވެއެވެ.ުުމީހުން
ުފައެވެ.އިތަކުންުފުރ ލައުޅަނދުތީުތަކުގެުއަދަދުުއިތުރުވެުމަގުތައްުއޮއުޅަނދުނަތީޖ އެއްގެުގޮތުންުމ ލޭގައިުއިންތިހ އަށްު

ުޮބޑުުވމުގެުމައްސަލައަކީުހައްލުނުވެުއަހަރަކަށްވުރެުއަހަރެއްުގޯސްވަމުންދ ުމައްސަލައެކެވެ.ު  4.26 މ ލޭގެުމަގުތައްުކ ރޯބ ރު
ުދަތިތަކ ހުރ4ުެމ ލޭގެުމަގުތަކަކީުއެވަރެޖްކޮށްު ހަތަުރުުމީޓަރަށްވުރެުހަިނުމަގުތަކެއްަކމ އިުމަގުތަކުގައިުދުއްވުމަށްހުރި

2017ުފުރޮޅުލީުއުޅަނދަށްވުރެުގިނަުަބޔަކުުބޭނުންކުރަީނުދެުފުރޮޅުލީުއުަޅނދެވެ.ުތަފ ސްުހިސ ުބތަކުންުަދއްކ ގޮތުގައުިު
ު ުނިޔަލަށް ުމަހުގެ ުފެުބރުވަރީ ުއަހަރުގެ ުސައިކަލ 55,000ުވަނަ ުދުއްވުމަށ6,800ުުްއި ުމ ލޭގައި ކ ރު

ުގިނުަު ުކުރުމަށް ުދަތުރުފަތުރު ުއުޅުމަށ އި ުހިނގ ބިނގ ވެ ުމަގުތަކުގައި ުސަަބުބން ުއެކަމުގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވެއެވެ.
ގޮންޖެހުންތަކަކ ުކުރިމަތިވެއެވެ.ުއަދިުމ ލޭގެުިބމުގެުޖ ގައިގެުަދިތކަމ އިުމަގުތަކުގެުހަނިކަމުގެުަސަބުބންުއުޅަނުދތައްު

ުހުރި ުދަތިކަން ުޖ ގައިގެ ުހުރިހ ޕ ކުކުރަން ުމ ލޭގެ ުހުރިހ ުކަމ އި ުގޯޅިތަކުގެ ުއަދަދެއްގެުުމަގަކ އި ުގިނަ ހިސ ެބއްގައި
ުތަންތަނުެގު ުޚިދުމަތްދޭ ުޢ ންމު ުއޮފީސްތަކ އި ުސަރުކ ރު ުއަދި ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުފުރިފައިވ ކަން ުޕ ކުކޮށް އުޅަނދުތައް

ގަކުރެވެއެވެ.އިތުރުންުވިޔަފ ރިުކުރ ުތަންތަްނުކައިރީގައިުޓްރެފިކުުބ ރުުޮބޑުކަންުފ ހަ

)ށ(ުދިރިއުޅުމުގެުހ ލަތުު

ދައުލަތުގެުަބޖެޓުގެުޮބޑުުއިންސައްތައެއްުމ ލެުސަރަހައްދުުތަރައްގީުކުރުމަށްުހޭދަކުރަމުންުއައިސްފައިވުމުގެުސަަބުބންު 4.27
ނަތީޖ އެއްގުެުހަލުވިކަމ އެކުުރަށްރަށުންުމ ލެއަށްުހިޖުރަކުރ ުމީހުންގެުނިސްަބތްުވަނީުވަރަށްުޮބޑަށްުއިތުރުވެފައެވެ.ުމީގުެު

ުގިަނު ުއުފެދިފައެވެ. ުވަީނ ުވަޒީފ ތައް ުވިޔަފ ރިތަކ އި ުޖަމ ވެ، ުރަށަށް ުކުރ  ުވެރިކަން ުރ އްޖޭގެ ުއ ބ ދީއެއް ުޮބޑު ގޮތުން
އ އިލ ތަކެއްުމ ލެުަބދަލުވ ުމައިަގނޑުުސަަބަބކީުރ އްޖޭގެުގިނަުަރށްރަށުގައިުތަޢުލީމުުފޯރުކޮށްދެނީުޡ ނަވީުފެންވަރަްށު

ުދަރިން ުފުރުސަތުތައްުކަމަށްވެފައި ުވަޒީފ ގެ ުސަރަހައްދުގައި ުމ ލެ ުިއތުރުން ުފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ުތަޢުލީމެއް ުރަނގަުޅ ނަށް
ފަހިވެފައިވ ތީުރަނގަޅުުވަޒީފ ުޯހދައިދިނުމުގެުޭބނުމުގައެވެ.ުނަމަެވސް،ުމ ލޭގައިުދިރިއުޅޭުރައްޔިތުންނަށްުދިމ ވެފައިވ ު

ުހަ ުގެދޮރުވެރިކަމަށް ުއެއްުގޮންޖެހުމަކީ ުޮބޑު ުކަނުްުއެންމެ ުދ ކަމެވެ.ުމި ުފ އިތުވަމުން ުއަހަރުތަކެއް ުނުލިިބުއެތައް އްލެއް
ު ުދ އިރުވެސް ުދިމ ވަމުން ުމިހެން ުއ އިލ ތައްުދިރިއުޅެން ުަބދަލުވ  ުއަހަރެއްުމ ލެ ުމިުއަހަރަކަށްވުރެ ުއަންނ ތީ ގިނަވަމުން

މައްސަލައަށްުހައްލެއްުނުލިިބުިއތުރަށްުގޯސްވަމުންދ ކަންުފ ހަގަުކރެވެއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުު29 ގ30ުުެުުުޙ ފުޞަ

:ުއޮޑިޓްުކުރުމުގައިުގެންގުޅެފައިވ ުހަމަތައ1ުްއެޕެންޑިކްސުްު

ުމެތަޑްުުއެކްޓިވިޓީު

އެކިުވުޒ ރ ތަކުނުްުުގެގެުނިޔަލަށްުސަރުކ ރ2017ުުުއިނ2013ުުްުުމިުއޮޑިޓްގެުބޭނުމަށްުލިޔެކިޔުންތައްުރިވިއުކުރުންު
ު.ހިންގ ފައިވ ުްޕރޮގްރ މްތަކ އިުއެހެނިހެންުމައުލޫމ ތުުހޯދައިުދިރ ސ ކޮށްފައިވ ނެއެވެ

ބައްދަލުކޮށްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނުޭުުުމުވައްޒަފުންނ އޮޑިޓުގައިުހިމެނޭުއެކިުމުއައްސަސ ތަކުގުެުުކަމ ގުޅޭުމުވައްޒަފުންނ ުއިންޓަރވިއުކޮށްގެންު
ު.ވ ނެއެވެުުކުރެވިފައިުޝްވަރ ުބައިތަކ ުގުޅޭުގޮތުންުމަ

ުމައިގަނޑުުބައިތަކ ުގުޅޭުގޮތުންުދައުލަތުގެުބަޖެޓުންުުސްޓެޓިސްޓިކްުއެނަލިސިސުްު ުުއޮޑިޓުގައިުބެލުމަށްުކަނޑައަޅ ފައިވ 
ުއެނަލިސިސްު ުގުޅޭ ުނިސްބަތ އި ުއ ބ ދީގެ ުޚަރަދުތަކ އި ުކުރެވުނު ުދ އިރ ތަކަށް އެކި

ު.ހެދިފައިވ ނެއެވެު

ބަދަލުުުުއައިސްފައިވ ުުުމަތިންުުުއަހަރުުުުއެކިުުުރަށްތަކަށްުުދިރިއުޅޭުުުމީހުންު:2ުއެޕެންޑިކްސުްު

ދިރިއުޅޭުރަށްތަކުގެުއަދަދުު ބޯހިމެނުނުުއަހަރުތަކ އިުމީހުންު ުއ ބ ދީގެުނިސްބަތްު

2014 2006 2000 1995 1990 1985 އަހަރުު

188 194 200 201 202 202 ޖުމުލަ

2ު 5 0 1 1 2 100 – 0 

5ު 11 11 11 13 17 199 – 100 

10 18 15 10 20 29 299 – 200

18 18 22 26 30 39 399 – 300

21 20 28 27 25 30 499 – 400

17 18 19 23 24 19 599 – 500

15 12 14 16 19 13 699 – 600

15 11 12 16 14 10 799 – 700

11 12 13 9 7 6 899 – 800

9 6 8 11 8 12 999 – 900

45 47 42 38 31 17 1,999 – 1,000

16 12 12 9 7 6 4,999 – 2,000

2 3 3 3 2 1 5,000 –9,999 

2 1 1 1 1 1 10,000 +
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ުު30 ގ30ުުެުުުޙ ފުޞަ

ލިބެންހުރިުވަސީލަތްތަކ އިުޚިދުމަތްތައްުުވަނަުއަހަރ2017ުުުުުމަރުކަޒުތަކުންުުޒުވ ނުންގެު:3ުުުއެޕެންޑިކްސްު

ު

ުއ ބ ދީު ލިބޭުޚިދުމަތްތައްު ުރަށްު

ުވޮލީުު،ޖިމް 2,854ު ުދިއްދޫު.ުހއ

ުކެރަމްުު،ބިލިޔ ޑްު،ގ ލެންޑޯު،ބެޑްމިންޓަންު،ޓީޓީ 584ު ުފިއްލަދޫު.ުހއ

ުޒުވ ނުންގެުމަރުކަޒެއްުގ އިމްކުރެވިފައިނުވޭު 8,440ު ުކުޅުދުއްފުށިު.ުހދ

ުކެރަމުްުު،ބިލިޔ ޑްު،ރ ޒުވ ު،ޑ ރޓްު،ފުޓްުސެލްު،ވޮލީުު،ނެޓްުބޯލް 1,961ު ުވެލިދޫު.ުނ

ުކެރަމުްުު،ބިލިޔ ޑްު،ރ ޒުވ ު، ޑ ރޓް،ޓީޓީު،ފުޓްސެލްު،ވޮލީު،ޖިމް 1,501ު ުއުނގޫފ ރުު.ުރ

ުރ ޒުވ ުު،ބިލިޔ ޑްުު،ކެރަމްު،.ޓީ.ުޓީު،ވޮލީު،ޖިމް 2497ު ުހިންނަވަރުު.ުޅ

ު،ޑ ރޓްު،ގ ލެންޑޯު، ޓީޓީު،ފުޓްސެލްު،ވޮލީު،ނެޓްުބޯލްު، ބ ސްކެޓްުބޯލްު،ޖިމްު،ބެޑްމިންޓަން
ުކެރަމުްުު،ބިލިޔ ޑްު،ރ ޒުވ 

1,190ު ުތިމަރަފުށިު.ުތ

ުކެރަމުްުު،ބިލިޔ ޑްު، ރ ޒުވ  ،ޓީޓީުު،ނެޓްުބޯލްު،ބ ސްކެޓް 2,266ު ުފޮނަދޫު.ުލ

ުކެރަމްުު،ބިލިޔ ޑްު،ރ ޒުވ ު،ޑ ރޓްު،ޓީޓީުު،ފުޓްސެލްު،ވޮލީުު،ނެޓްުބޯލްު،ޖިމް 2,837ު ުވިލިނގިލިު.ުގއ

ުރ ޒުވ ުުު،ޓީޓީު،ވޮލީު،ބެޑްމިންޓަން 1,218ު ުމަޑެވެލިު.ުގދ
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