
ނޑިތައް  ނޑުދަ  ސާސްކަފުގެ ތަރައްޤީގެ ލަ
ނޑިތައް ހާސިލްވަމުންދާގޮތުގެ ރިޕޯރޓް .ޑީ.އެމް ނޑުދަ 2007ޖީގެ ލަ  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
2007އޮކްޓޯބަރ  24  

 1 އިންިތހާީއ ފަޤީުރކަމާއި ަބނޑުަހިއހޫނުކަްނ ަނއްތާުލން 

ހުރިަހއި ުކދީްނަނށް ޕްރަިއމަީރ ތަުޢލީމް ލިޭބނެޮގތް 
 ހެުދން 

2 

އަންެހުނންަނށް ަހމަހަމަަކމާިއ ހައްުޤވާ މަޤާމް 
 ހޯދަިއިދނުން 

3 

 4 ކުޑަކުދީން މަުރާވ ައދަުދ ަމދުކުުރން 

 5 މަިއންެގ ިޞއްޙަުތ ރަނގަޅުކުުރން 

ެއއިޑްސްާއއި މެލޭިރއާއާިއ ެއހެިނހެްނ / ވީ .އައި.އެޗް
 ބަލިތަކާ ދެޮކޅަށް މަސައްކަތްކުުރްނ 

6 

 7  ދެމެެހއްެޓނިިވ ޮގތެްއގަިއ ތިާމެވށި ރައްކާތެރިުކރުން 

ތަރައްީޤގެ މަުގަގއި ދުިނޭޔގެ ުހިރހާ ޤަުއމެްއގެ 
  ބައިެވރިުވން ގެަނއުން 

8 

 ގޯލް  8ޖީގެ .ޑީ .އެމް 

ޢާރަފް ތަ   

ރާއްޭޖގަިއ ސާްސކަފުގެ 
ނޑުަދނޑިަތއް ހާސިލްަވމުްނ ައްނނަ  ލަ

މިްނވަާރ ބެޭހގޮުތން މިހާަތނަްށ ެދ 
. ރިޕޯރެޓއް ތަްއާޔރުކުރެވިަފއިެވެއވެ

ފުރަތަަމ ިރޕޯރްޓ ާއންމުކުެރވިަފިއވަީނ 
ސާސްކަުފ . ވަނަ ައަހރުއެވެ 2005

ނިޑތައް : ތަރައްީޤގެ ަލނުޑދަ
ނިޑތަްއ .ޑީ.އެމް ީޖގެ ަލނޑުދަ

 2007ހާސިލްަވމުްނާދގޮުތގެ ރިޕޯްޓ 
. އަކީ މިސިްލސިާލގެ ެދވަަނ ިރޕޯރޓެވެ

މިރިޯޕރޓަކީ ާސސްކަފުގެ 
ނޑުަދނޑިަތއް ހާސިލްކުރުަމށް  ލަ

ނޑައެޅިަފއިާވ މުްއދަުތ ދެަބއިުވން  ކަ
ފާހަގަކުާރ ަދނިޑވަުޅގަިއ ާއންމުުކރެޭވ 

ރިޕޯރެޓއްކަްނވެްސ 
 .ފާހަގަކޮށްަލންެޖެހއެވެ

  
ޖީްސ ުނަވތަ ސާސްކަުފގެ .ޑީ.އެމް

ވަނަ  2000ތަރައްީޤގެ އަމާުޒތަކަކީ 
ިއން .ދ.އަހަުރގެ ސެޕްެޓްމބަރުަގއި އ

ބޭއްެވވި މިލޭިނައމް ަސމިޓުަގއި 
 189ބައިެވރިެވވަޑަިއެގންެނވި 

ޤައުމުްނ ެއއްބަްސވެ 
ސޮއިކުރަްއވާަފއިާވ މިޭލނިައމް 

ޑިކްލަރޭޝަްނގަިއ ހިެމނޭ ތަަރއްޤީގެ 

ނޑުަދނިޑެއވެ 8 އަިދ . ލަ
ވަަނއަހަުރގެ  2015މިއަާމޒުތަކަްށ 

ކުރިން ނުަވތަ ެއއަހަާރއި ހަަމއަށް 
ދގެ މެންަބރު .ވާސިުލވުމަްށ އ

މި . ޤައުމުތަުކން އެްއބަސްވެފަިއެވއެވެ
ނޑުަދނީޑެގ ތެެރއިްނ  8 ލަ

ތަރައްީޤވަުމން ައންަނ ޤައުުމތަކަްށ 
ގޯލުެގ  7އަމާޒުކޮށްަފިއވާ ުފރަތަަމ 

ނޑުަދނޑިތަުކެގ އަާމޒަްށ ރާްއޖެިއން  ލަ
ވާސިްލވެފަިއވާ ިމންަވރު މިރިޯޕރްޓގަިއ 

މިޮގތުްނ . ހިމަާނފަިއވާެނވެ
އެްނމެފަުހން ލިެބންހުިރ މަޢުޫލމާުތގެ 

ީޖގެ ަލނޑުަދނޑިަތއް .ޑީ.އަލީަގއި އެމް
ހާސިލްކުރުުމގަިއ ރާއްެޖއަްށ ލިބިފަިއވާ 

ުހރި ގޮްނޖެހުްނތަްއ  ކުރިއެުރންތަކާއި
 . ވަޒަންކުެރވިަފއިާވނެެއވެ

 

މިލިުޔމުަގއިިމވަީނ ސާސްކަފްެގ 
ނިޑތަްއ  ތަރައްީޤގެ ަލނުޑދަ

 2007ހާސިލްަވމުްނާދގޮުތގެ ރިޕޯރޓް 
ނުޑ ޯހދުްނތަކާއި  ގެ މަިއގަ
 . ނަތީާޖތަކުެގ ޚުާލސާއެކެވެ

1 



ނޑުހައިހޫނުކަން ނައްތާލުން : 1ގޯލް   އިންތިހާއީ ފަޤީރުކަމާއި ބަ

ސާސްކަފް ަތރަްއޤީގެ ފުަރތަަމ ާޓެގޓް 
 މިހާުރވެސް ަވނީ ދިެވހިރާްއޖެިއން

ފަޤީރުކަމާިއ . ހާސިލްކޮށްފަެއވެ
 ނާޒުކުކަމާބެޭހ ިދރާސާިއން ދައްާކޮގތުން

އާެދމެުދ ާރއްޭޖގެ  2004ން  1997
ރައްިޔތުްނެގ ާއްމދަީނވަީނ ވަރަްށ 

ައތޮޅުތަުކގެ . ބޮޑުތަން އިުތރުެވފައެވެ
އާބާީދގެ އެްނމެ ަފޤީރު ގޭބިީސެގ 

ޕަެސންޓް  50އާްމދަީނ ާގތްަގނޑަކަށް 
މައްޗަްށގޮސްަފއިާވއިރު މާޭލގެ އާބާީދގެ 

އެްނމެ ފަޤީުރ ީމހުްނގެ އާްމދަީނ 
ނޑަަކށް ެދގުަނއަްށ  ގާްތގަ

 ،މި ނަީތޖާައށް ުބރަވެ. އިތުުރވެަފއިެވއެވެ
ލިބޭ ާއމްަދނީައށް ބަލާއިރު ފަީގރުކަން 

 "ޕަަވޓީ ލަިއން"ވަީނ ހުިރހާ 
 .އެްއގަިއވެސް ަދަށށް ގޮސްފަެއވެ

 

 ގޮންޖެހުންތައް  
ފަޤީރުކަމުެގ ހާަލުތ އަޮތޅުތަުކގަާއއި 

އާްމދަީނ   މާލޭަގއި ރަނގަުޅވެފަިއވާިއރު
ލިބުމަށް ހުިރ ފުުރސަތުތަކުެގ 

. ހަމަަހމަކަްނ އިުތރުކުރަްނޖެހިަފއިެވއެވެ
އެހެންަކމުްނ ާއްމދަީނ ލިބުަމށް ުހރި 
ފުރުސަުތގެ ހަމަަހމަކަން އަޮތޅުތަކާިއ 

މާލޭަގއި ހަމަަހމަައށް ލިޭބނެޮގތް 
ހަމަެޖއްސުމަީކ ުކރިމަިތވެަފއިާވ ަވރަށް 

އަިދ މިކަުމެގ ެއއް . ބޮޑު ޮގން ޖެހުމެެކވެ
ހައްލަކީ އާބާީދއާިއ ތަަރއްޤީ 

އެއްފަސްކުުރުމގެ ސިޔާސަުތ ިހންުގން 
ިމސިޔާސަުތ ިހންުގމަށް ، ހަލުވިކުުރމާއި 

ދައުަލތުެގ ބަޖެުޓން އިސްކަްނދިުނމުެގ 
 . އުސޫލުތަކެްއ ަހަމޖެއްުސމެވެ

 

ފަޤީރުކަމުެގ ހާަލުތން މިްނޖުވާަކމާިއ 
ހަމަެއހެްނމެ ކުިރން ފަޤީުރނޫްނ 

މީހުްނވެްސ އަުލްނ ފަޤީރުކަުމގެ ތެެރއަށް 
ވެއްިޓދާނެަކމަްށ ފަޤީރުކަމާބެހޭ ާސރޭވގެ 

ގެ ިހސާބުަތކުން  2004އަދި  1997
އެެހްނކަމުން އެްނމެ ަފޤީރު . ދައްކަެއވެ

ގޭބިސީަތއް ފަީޤުރކަމުން 
މިންޖުުކރުުވމަްށ ޕްޮރގްރާްމތަްއ 

ފަޤީރުކަމުެގ ެތެރއަށް ، އަމާޒުކުުރމާއެކު
ވަުނމުެގ ފުުރސަުތބޮޑު ގޭބިީސތަްއ 

ފަޤީރުކަމުެގ ހާަލަތށްެވއްޓުަނ ުނިދުނމަށް 
 .މަސައްކަތްކުުރްނެވސް މުިހްނމެވެ

 

ވަޒީާފގެ ބާާޒރުަގިއ ހަރަކާްތތެިރވާ 
 1997ފާިއތުިވ ، ފަރާތްތަުކގެ ނިްސބަތް

އާެދމެުދ   2004އާިއ 
އިތުުރވެަފއިވާަކަމށް ސާރވޭތަުކން ދެއްކި 

ނަަމވެސް ވަޒީާފ ނުލިބޭ ަފރާތްތަުކގެ 
 10ނިސްބަްތ ިމމުްއަދތުަގއި 

ޕަސެންަޓށް  14ޕަސެންުޓން 
ީމގެތެޭރަގއި ެއންެމ . އިތުުރވެަފއިެވއެވެ

ައހަާރ  24އަހަާރއި  15ގިަނއީ 

ހިސާުބތަކަށް . ދެެމދުެގ ުޒވާުންނނެވެ
އަަހާރ  24އަހަާރ  15، ބަލައިލާއިރު 

 40ދެެމދުެގ ައންެހުނންެގ ތެެރިއން 
ޕަސެންޓަީކ ާއމްަދނީ ލިބޭަފދަ 
ައދި . މަސައްކަެތއް ނުުކރާ ީމހުްނނެވެ

މިއުުމރުެގ ފިިރެހނުްނނަްށ ބަލާއިުރ 
އާްމދަީނ ލިބޭަފދަ މަސައްކަެތއް ނުުކރާ 

އެެހން . ޕަސެންެޓވެ 20ނިސްބަތަކީ 
ކަމުން ރާްއޖޭެގ އާބާީދގެ ބޮޑުަބއެްއ 
ކަމުގަިއާވ ޒުާވުނންަނށް ވަޒީފާާއިއ 

ތަމްީރންެގ ފުުރަސތުތަްއ ަތަނވަސްކޮށްީދ 
އާްމދަީނ ލިބޭެނ ގޮްތތަްއ ޯހދަިއިދނުމަްށ 

 .އިސްކަްނދޭްނޖެެހެއވެ
 

ގައިހުރި މިންވަރުން ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް  1990ޑޮލަރަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީލިބޭ އާބާދީގެ ނިސްބަތް  1ދުވާލަކަށް : 1ޓާގެޓް 
އާ ހަމައަށް މަދުކުރުން  2015  

ނޑުހައިހޫނުކަމުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް : 2ޓާގެޓް  އާ ހަމައަށް  2015ގައިހުރި މިންވަރުން ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް  1990ބަ
 މަދުކުރުކުން 

ވަނަ އަހަުރ  1994ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ 
ހަދާަފއިާވ ޭނަޝނަލް ނިއުްޓރިަޝނަލް 

ަޕސެންޓް  43ސާރޭވ ިއން ދަްއކާގޮތުްނ 
ކުޑަކުދިންެގ ބަުރދަްނ ުހންަނނީ ެއކުދީްނނާ 

. އެކަށީެގްނވާ މިްނވަރަްށވުެރ ާމ ދަުށގަެއވެ
 2004އަހަުރ ފަުހން   10މިސާރވޭެގ 

ގަިއ ެހދުުނ ފަީޤރުކަމާިއ ނާޒުކުަކމާބެހޭ 
ޕަެސންޓް  27ދިރާާސއިްނ ަދއްާކގޮުތން 

ކުޑަކުދިންެގ ބަުރދަްނ ހުީރ އެަކށީެގންާވ 
ވަަނ  2015. މިްނވަރަްށވުެރ ަދށުަގއެވެ

އަހަުރ ައންަންނާވއިރަްށ މިާޓގެްޓ 
ރާއްެޖއަްށ ހާސިްލކުރެވޭެނ ކަުމގެ އުްނމީުދ 
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މިކަމަކީ އިސްަކންީދެގން ، އޮތްަނަމވެސް
 . ހައްލުކުަރންޖެިހަފއިާވ ަމއްސަލައެެކވެ

 

 ގޮންޖެހުންތައް 
މިޓާގެްޓ ހާސިލްުކރުމުަގއި ރާްއޖެައށް 

ާރއްޭޖަގއި ، ކުރިމަިތވެފަިއާވ ަދތިތަކަކީ
ހައްާދ ަފއިާދހުިރ ތަރުކާރީާއއި ޭމާވގެ 

ަރނަގޅު ކާާނ ، ބާވަްތތަްއ ަމދުކަާމއި
އިްމޕޯޓްކޮްށގެްނ ެގންަނން ޖެހުުމެގ 

ތަެކތީެގ ައގު ބޮުޑވުާމއި ، ސަބަބުން
ކެުއުމގަިއ . ބާޒާރުަގއި ލިެބން ނުހުުރމެވެ

ގެްނގުޭޅ ަރނގަުޅނޫްނ ާއދަަތއް ަބދަލުކޮށް 
ރަނގަޅު ާކނާާއ ބެހޭގޮުތްނ ހޭުލްނތެރިކަްނ 

އިތުރުކުުރމަކީ ިނއުޓްރިަޝްނގެ ާހލަތު 
. ރަނގަޅުކުރުަމށް ކުރަންެޖހިފަިއވާަކމެކެވެ

މަްސ  6އަިދ ކުޑަދަިރފުޅަްށ 
ދުވަްސަވންެދން ާގތުން ިކރުިދުނގެ 

މުހިްނމުކަމާެބހޭޮގތުން ހޭލުްނތެރިަކން 
 .  އިތުރުކުަރން ޖެިހފައިެވއެވެ

 ހުރިހައި ކުދީންނަށް ޕްރައިމަރީ ތަޢުލީމް ލިބޭނެގޮތް ހެދުން : 2ގޯލް 
ވަނަ އަހަރު  2015އަންހެން ކުދީންނެއް ފިރިހެން ކުދީންނެއް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ، ހުރިހައި ރަށެއްގައި ތިބި ކުޑަކުދީންނަށް : 3ޓާގެޓް 

 އަންނަންވާއިރަށް ޕްރައިމަރީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ މަގުތައް ފަހިކޮށްދިނުން 

ވަަނ އަަހރާ  2002ދިެވހިރާްއޖެިއްނ ވަީނ 
ހަމަައށް އަިއއިުރ މިޓާގެްޓ 

ޕްރަިއމްީރ ތަޢުީލމު . ހާސިލްކޮށްފަެއވެ
ވަަނ  1990، ލިބޭކުދިްނގެ މިްނވަުރވަނީ 

ަވނަ  2002ޕަސަންޓުްނ  86.71އަހަުރ 
ޕަސަންަޓށް  100އަހަުރ ައއިިއރު 
ިމޓާގެޓް ހާސިްލވުުމގެ . އިތުުރވެަފއެވެ

ނުޑ ެއއްަސބަބަކީ ފާއިުތިވ   15މަިއގަ
އަހަުރގެ ތެޭރގަިއ ޕްރަިއމަީރ ތަޢުީލމް 

ހާސިލްކުރުުމގެ ުފރުސަތު ރާްއޖޭެގ ހުރިަހއި 
، މީެގއިުތރުން. ރަށެްއގަިއ ލިެބްނހުރުެމވެ

ސްކޫލަށް ވެްއދުުމގަިއ ައންެހން ުކދިްނނާިއ 
ފިރިހެްނ ކުިދްނެގ ެމދުަގއި ތަފާތުުކރުމެްއ 

އަިދ ތައުލީީމ ެފންަވުރގަިއވެސް . ނެތްކަެމވެ
އަންެހން ުކިދންާނއި ފިިރހެންުކދިްނގެ 

 .މެުދގަިއ ތަާފތެްއނުެވއެވެ
 

ތަޢުލީީމ ާދއިާރިއން ާރއްެޖ ޯހދާަފއިާވ 
އަެނއް މުހިްނމު އެްއ ކުރިއެުރމަކީ 

ރާއްޭޖގަިއ ލިކަްނކިޔަްނދަްނނަ މީުހންެގ 

ާރްއޖޭެގ . އަަދދު ނިސްބަުތްނ ިގނަކަެމވެ
ަޕސެންޓް މީުހންަނކީ  98އާބާީދގެ 

 .ލިޔަންިކޔަްނ ަދްނނަ މީހުްނެނވެ
 

 ގޮންޖެހުންތައް
ރާއްެޖއަްށ ިމހާރު ތަޢުލީީމ ާދއިާރިއން 

ކުރިމަިތވެފަިއާވ ެއންމެބޮޑު އެްއ 
ގޮްނޖެުހމަކީ ދެޭވ ތަޢުލީުމގެ ެފްނަވރު 

ތަޢުީލުމގެ ، އެެހންކަމުން . މަތިކުރުެމވެ
ފުޅާކުރުމަކީ ވަަރށް ބޮޑު ، ފެންަވރު މަތިކޮށް 

އިސްކަމެްއީދގެްނ ސަރުކާރުްނ 
 7 7، އެެހންކަުމން. ކުރިއަްށގެްނދާ ަކމެކެވެ

ވަަނ ޤަުއމީތަަރްއޤީގެ ަމޝްރޫުޢަގިއ 

ތައުލީީމ ެފންަވުރ ރަނގަޅުކުުރމަްށ ަވރަށް 
 .ގިަނ މަަސއްކަްތަތކެއް ޭރވިފަިއެވއެވެ 

 

މީެގތެޭރގަިއ ތަްމރީން ލިިބފަިއވާ ޓީޗަރުންެގ 
އެކަީށގެްނާވ ަވރަށް ، އަަދދު އިުތރުކުުރމާއި

ސްކޫލްތަކުގަިއ ާޖގަާއއި  ލައިްބރަީރފަދަ 
ވަސީލަްތތަްއ ިއުތރުކުރުމާިއ ދަންަފޅި 

ނުަވތަ ޝިފްޓް ސިސްޓަމަްށ ކިަޔވާިދނުްނ 
އުވާުލމަްށ މަަސްއކަތްކުރުމާިއ ައިދ ޚާއްަޞ 

އެހީައށް ޭބނުްނާވ ކުީދންަނށް ޕްަރއިމަީރ 
ތަޢުލީުމގެ ުފރުަސތުތަްއ ލިިބގަތުުމެގ 

  .މަގުަފހިކޮްށދިުންނ ހިެމނެެއވެ
 

 އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއި ހައްޤުވާ މަޤާމު ހޯދައިދިނުން : 3ގޯލް 

ވަނަ  2005ޕްރައިމަރީ އަދި ސެކަންޑަރީ ތަޢުލީމު ލިބިގަތުމުގައި އަންހެންކުދީންނާއި ފިރިހެން ކުދިންގެ ތަފާތުކުރުންތައް : 4ޓާގެޓް 
ވަނަ  2015އަދި އެހެން ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރުތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތް ، އަހަރު އަންނައިރު ނައްތާލުން 

 އަހަރު އަންނަވާއިރު ހަމަހަމަކުރުން 

ޕްރަިއމަީރ ތަޢުީލމް ހާިސލްކުރުުމަގއި 
ފިރިހެންުކދިްނނާިއ ައންހެންުކިދންެގ ނެްޓ 

. ޕަެސންޓެވެ 100އެންރޯްލމަްނޓް ޭރޓަކީ 
ލޯވަރ ައދި ހަަޔރ ސެކަންްޑރީ ަތއުލީްމ 

ލިބިގަުތމުަގއި ައންހެންުކީދންެގ 
އެންރޯްލމަްނޓް ިފރިހެްނ ކުިދންަންށވުެރ 

މަީތ ަތޢުލީމް ޙާސިލްޮކްށފައިާވ . އިތުެރވެ
އަންެހުނންާނއި ިފރިހެުނންާނދެެމުދ ބޮޑު 

ތަފާތެްއ ުހރި ަނމަވެްސ ިމތަފާުތ 
އެކަށީެގްނވާ ހަުލވި މިެނއްަގއި ކުަޑވަުމން 

ވަަނ  1990. އަްނނަކަްނ ފާަހަގކުރެވެެއވެ
އަހަުރ ޑިްގރީ ުނވަަތ ެއއަްށ ުވރެ މަތީ 
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ތަޢުލީީމ ފާސްަތްއ ހާސިލްކޮްށެގން ތިބި 
އަިދ . ެއވެ 177ފިރިހެުންނގެ އަަދދަކީ 
ނަަމވެސް . ެއވެ 42އަންެހުނންެގ ައަދދަކީ 

ވަނަ ައަހރުެގ ައދަުދތަކަށް ބަލާއިރު  2006
މަތީފާްސތަްއ ާހސިލްކޮށްެގން ތިިބ 

އަްށ  1498ފިރިހެުންނގެ އަަދދު 
އަރާފަިއާވއިރު ައންހެުންނގެ އަަދުދވަީނ 

އަިދ ިމހާރު . އަށް ިއތުުރވެފަެއވެ 874
ސެކަންޑްރީ ތަޢުީލމް ހާިސލްކުރާ 

އަންެހންކުިދްނގެ ނިސްބަްތ 
އިތުުރވަުމންައްނަނކަމީ ކުރިައށް އޮްތތާަގއި 
މަތީ ތަޢުލީްމ ާހސިލްކުރާ ައންެހުނންެގ 
 .ނިސްބަްތ ިއތުުރާވނެކަުމގެ އިޝާާރތެކެވެ

ވަނަ ައަހރުެގ ބޯހިެމނުުމެގ  2006
ނަތީާޖތަކުްނ ަދްއކާގޮުތގަިއ ވަީޒފާެގ 

ބާޒާރުަގއި ަހރަކާްތތެރިާވ ައންެހނުްނގެ 
 1990މިީއ . ޕަސެންެޓވެ 53ނިސްބަތަކީ 

 30ވަަނ ައހަުރގެ ިނސްބަތާ އަޅާބަލާިއރު 

ައިދ . ޕަސެންްޓ ިއތުުރ މިްނވަރެެކވެ
މިނިސްަބތް އެްނެމ ބޮޑަށް އިުތރުވެަފއިަވނީ 

ވޭިތވެިދަޔ ހަެއއްަކ އަަހރުެގތެޭރގަިއކަން 
އާްމަދނީ ޯހދުުމގެ . ފާހަގަކޮށްަލންެޖެހއެވެ

ގޮުތން އަްނހެުންނ ެއންެމ ިގނަިއްނ 
ހަރަކާތްެތރިާވ ަމސައްކަތްތަކަކީ ަތޢުލީމާިއ 

ޞިއްަޙތާިއ އުެފްއދުްނތެރިކަާމއި 
ނުޑވެރިަކމާބެޭހ ާދއިރާތަެކވެ  .ދަ

 

ސިޔާސަުތތަްއ ޭރވުާމއި ަކންކަން 
ނިްނމުުމގަިއ ައްނހެނުްނެގ ަދއުުރ 
ފިރިހެުންނނަްށވުެރ ކުޑަކަންވެްސ 

ރަްއޔިުތންެގ ، މިޮގތުން . ފާހަގަކުެރެވއެވެ
މަޖިލީުހެގ ެމންަބރުްނގެ ގޮުތގަިއ 

ހަރަކާތްެތރިާވ ައންހެުންނނާިއ ަސރުކާރުެގ 
އިސްވަީޒފާތަކުަގިއ ތިބި ައންހެުންނގެ 

އަަދދު ވަަރށް ބޮުޑތަން ަމދުކަްނ 
 .ފާހަގަކުެރެވއެވެ

 ގޮންޖެހުންތައް 
ނިޑ ާހސިލްކުރުމަށްޓަަކިއ  ނުޑދަ މިލަ
ރާއްޭޖގަިއ ިޖންުސގެ ހަމަަހމަކަުމގެ 

. އުސޫލުަތއް ކުިރެއރުުވން ވަރަްށ ުމހިންެމވެ
ސަރުކާރުެގ ައދި އަމިއްަލ ވަޒީާފގެ 
މަިއދާުނގަިއ ައްނހެނުްނެގ ަދއުުރ 

ިމޮގތުްނ  ެސކަންޑްރީ . ފުޅާކުރަްނ ޖެެހެއވެ
ތަޢުލީުމގެ ުފރުަސތުތަްއ ފޯރާަފށުްނ 

ލިބިގަުތމުެގ ފަޭސހަކަން އިުތރުކުުރމަށާިއ 
މަތީ ތަޢުލީުމެގ ުފރުސަތުތަަކށް 

އަންެހުނންަނށް ިއސްކަންިދނުުމގެ ުއސޫލެއް 
ދެމެެހއްުޓމަށާިއ ަވޒީފާގެ ާބޒާރަްށ 

އަންެހުނން ނުކުުތމަށް ހުިރ ހުރަްސތައް 
ނައްާތލުމަާށއި ިސޔާސީ ދާިއރާަގއި 

އަންެހުނންެގ ހަަރކާތްތަްއ ިއތުރުކުެރވޭެނ 
 . މަގުަފހިކުރުަމށް ަމސައްކަތްކުަރންޖެެހއެވެ

 ކުޑަކުދިން މަރުވާ އަދަދު މަދުކުރުން  :4ގޯލް 
އާ ހަމައަށް  2015ގައިހުރި މިންވަރުން ތިންބައިކުޅަ ދެބަޔަށް  1990ފަސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަ ކުދީން މަރުވާ ރޭޓް : 5ޓާގެޓް 

 މަދުކުރުން 

އުމުުރން ފަސް ައހަރުްނ ަދށުެގ ުކދީްނ 
މަރުާވ ރޭްޓ ދަށްުކރުމުަގއި ފާަހގަކޮްށލެވޭ 

އަަހރުެގ  15ފަދަ ކުިރއެުރމެްއ ފާއިުތވި 
ގެ  1990. ތެރޭަގއި ހޯިދފަިއެވއެވެ

ހިސާބުތަކަްށ ބަާލއިރު ަފސްއަަހރުްނ ަދށުެގ 
 1000ކުދީްނ މަުރާވ ޭރޓަކީ ކޮންެމ 

ާރއްެޖިއން . ކުދީްނނެވެ 48ކުއްޖަކުްނ 

މިއަާމޒު ާހސިލް ކުރުމަށްޓަކަިއ 
ފަސްއަހަުރްނ ަދުށގެ ކުޑަކުިދން ަމރުާވ 

އަްށ  16ކުއްޖަކުްނ  1000ރޭޓް ކޮްނމެ 
ގެ ހިސާުބތަކަށް  2005. ދަްށވާްނޖެެހއެވެ

ބަލާއިރު ރާްއޖެިއން ވަީނ ިމއަމާްޒ 
ފަސްއަހަުރްނ ަދުށގެ . ހާސިލްކޮށްފަެއވެ

ކުޑަކުދީން މަުރާވ ރޭޓް ަދށްަވމުްނ އައުުމެގ 

އެްނމެ ބޮޑުެއއްަސބަބަކީ ޅަފަުތގަިއ 
މަރުވާުކދިްނ ނުަވތަ ިއންަފންޓް ޯމރޓަލިޓީ 

ފާއިުތވިައހަރުތަުކގަިއ ަވރަްށ ބޮޑުަތން 
، ީމެގ ިއތުރުން . ދަށަްށގޮސްަފިއވުެމވެ

ރާއްޭޖގަިއ ނުރަްއކާތެރިބަލިތަކުްނ 
ދިފާޢުކުުރމަށް ކުަޑކުދިްނނަްށ ެދވޭ 
 ވެކްސިްނ ްޕރޮްގާރމްެގ ކަވަޭރޖް 
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ރަނގަޅުކަީމވެސް ކުޑަކުދީން މަުރާވ ައދަުދ 
މަދުކުުރމުަގއި ަވރަށް ބޮަޑށް ބާުރައޅާދޭ 

ަޅފަުތަގއި ަމރުާވ ކުިދްނނާިއ . ކަމެކެވެ
ފަސްއަހަުރްނ ަދުށގެ ުކދިްނ ަމރުާވ ރޭޓް 

ައދި ، ދަށަްށ ދިުއމުަގއި މާލެއާިއ ައތޮުޅތައް 
އަންެހންކުީދްނނާިއ ފިރިެހންކުިދްނެގ ެމދުަގއި 

. ތަފާތުކަެމއް ނެތްަކން ާފހަގަޮކށްލެެވެއވެ
ަވނަ އަހަުރ ިމރޭޓްަވނީ  2006 ،ނަަމވެސް

ޭވތުެވިދަޔ ފަސް . އަށް އިުތރުެވފައެވެ 18
އަހަުރތެޭރގަިއ ކުޑަކުދިން މަުރވާ ރޭޓަށް 

ބަދަލުތަކެްއ ައްނނަުމން ދާކަމަްށ 
ކުިރއަށްޮއތް ، އެހެންަކމުން . ފާހަގަކުެރެވއެވެ

އަހަުރތަކުަގއި ކުަޑކުދިްނ މަުރާވ ޭރޓަށް 
، ބަދަލު އަްނނަުމްނދާޮގތުެގ ަމއްޗަްށ ބަލައި
ނިޑ ާހސިލްކުރެުވނުކަުމަގއި  ނުޑދަ މިލަ
ނިްނމުްނ ަރނގަުޅވާނެަކމަށް ރިޕޯްޓގަިއ 

އަިދ ސާސްކަުފގެ . ފާހަގަކޮްށފަިއވެެއވެ 
ތަރައްީޤގެ މި ަލނޑުަދނޑި 

ނޑައަަޅއިފަިއާވ ިމންަވރަށް ރާްއޖެއަްށ  ކަ
 .ހާސިލްާވނެކަމަްށ ބެލެވެެއވެ

 

 ގޮންޖެހުންތައް 
މިޓާގެްޓ ހާސިލްުކރުމުަގއި އިުތރަްށ 

ރަނގަޅުކުަރން ެޖހިފަިއވާ ަކންތަްއަތކެއް 
ީމގެެތރޭގަިއ . ހުރިކަްނ ފާަހގަޮކށްލެެވއެވެ

އެްނމެ ުމހިްނމު އެއްކަމަީކ ަވއިޓަްލ 
ރެޖިސްޓްޭރޝަްނ ސިސްޓަމް އިުރަތށް 

ދެަވނަކަމަީކ ނުަރއްކާތެިރ . ހަރުަދނާކުުރމެވެ
ބަލިތަކުން ދިފާުޢުވމަށް ކުޑަުކދިްނަނށް 

ވެކްސިްނ ިދނުުމެގ ޕްޮރގްާރމްަތއް ިމހާރެކޭ 

އެއްަފދަިއން ުކިރއަށް ެގންިދއުާމއި ވެކްސިްނ 
ދިުނމުެގ ްޕރޮްގާރމަށް އިުތރު އަުއ 

. ވެކްސިްނތަްއ ަތާއރަފްކުރުެމވެ
ތިްނވަނަަކމަކީ ަޅފަތުަގއި މަުރވާކުިދންެގ 

އަަދދު އިުތރަށް ަދށްކުރުމަްށޓަކައި ޞިއްީޙ 
ޙިދްަމތްެދވޭ ހުިރާހ މަރުކަުޒތަކެްއގަިއ 

ކަމަށްބޭުނން ަޒާމނީ ވަސީލަްތތަކާިއ ޞިްއޙީ 
ދާއިާރިއން ަތމްީރން ލިބިަފއިާވ ީމުހން 

  .އެތަްނތަުނަގއި ޭބތިއްބުެމވެ

 މައިންގެ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅުކުރުން : 5ގޯލް 

ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް ހަތަރުބައި  2015ގައި ހުރި ނިސްބަތުން  1990ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި މަރުވާ މައިންގެ އަދަދު : 6ޓާގެޓް 
 ކުޅަ ތިންބަޔަށް މަދުކުރުން 

ވަނައަަހަރށް ބަލާިއރު ވިެހުއމުެގ  1997
ތެރޭަގއި މަުރވާ ައންހެުންނގެ ރޭޓަކީ ކޮންެމ 

 259ކުއްޖަކަްށ  1000އުފަްނވާ 
ވަަނއަހަަރށް  2006މިރޭްޓވަީނ . މަިއންެނވެ
. އަްށ ަދށަްށގޮސްފަެއވެ 69އައިިއރު 
ވަނަ ައަހރު ައންަންނވާިއުރ މިރޭްޓ  2015

އަށް ދަށްކުެރވިްއޖެަނމަ ސާްސކަފުގެ  65
މިޓާގެްޓ ިދެވހިާރއްޖެައށް 

ައިދ މިާހރު ހާލަތު .  ހާސިލްކުރެޭވނެެއވެ 
ރަނގަޅުަވުމން ައންަނ ިމންަވރަްށ ބަލާއިރު 
ދިެވހިރާްއޖެައށް މިޓާގެްޓ ހާސިްލާވނެކަމަްށ 

 .ފެނެެއވެ
 

 ގޮންޖެހުންތައް 
، މަިއންަނށް ިޞްއޙީ ޚިުދމަްތ ިދނުުމގައި 

ޚިދުަމތުެގ ެފންަވރު ަރނަގޅުކުރުާމއި ކޮްނމެ 

މަޔަކަްށވެްސ ބޭުނންާވ ިޞއްޙީ ިޚުދމަތްަތއް 
ލިބޭނެ ުފރުސަުތ ހޯދަިއިދނުމަީކ ައދިވެްސ 

ގިަނ ަރށްރަުށގަިއ . އޮތް ޮގންޖެުހމެެކވެ

ނުޑމީހުްނ ިވއްސުަމށް އެކަށޭަނ  މާބަ
، ތަންަތން ހެިދފަިއ ހުިރނަަމވެސް
 ވިއްުސމުަގއި އެީހތެރިާވން ތިބި 
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ފޫޅުަމއިްނނާިއ އެޫނންވެްސ ެއފަަދ  
މީހުްނނަްށ އެަކީށގެްނވާ ތަްމރީުނ 
ހޯދަިއިދނުާމއި ޭބނުްނވާެނ ސާާމުނ 

ފޯރުކޮށްިދނުމަީކ ވިެހއުުމގެ ތެޭރގަިއ 
އަންެހްނނުްނ މަުރވާ އަަދދު އިުތރަްށ 
. މަދުކުުރމަްށ ެއހީެތރިެވދޭެނ ކަންކަެމވެ  

އެއިޑްސްއާއި މެލޭރިއާއާއި އެހެނިހެން ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް / ވީ.އައި .އެޗް: 6ގޯލް 
 މަސަކަތްކުރުން 

 މި ބަލި ފެތުރުން މަދުވަމުން މަދުވަމުން ދިއުން، އެއިޑްސް ހުއްޓުވައި/ ވީ.އައި.ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް އެޗް 2015: 7ޓާގެޓް 
 މިބަލިތައް ޖެހުން މަދުވަމުން ދިއުން، އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް މެލޭރިއާ ާއއި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ހުއްޓުވައި 2015: 8ޓާގެޓް 

އެިއޑްސް / ވީ.އައި.އެޗް، ދިެވހިރާްއޖެއަކީ 
އަިދ ރާްއޖެިއްނ . މަުދ ޤައުމެެކވެ
ގަިއ  1984މެލޭރިާޔަވނީ 

 . ނައްަތއިެލވިފަިއެއވެ
 

 ގޮންޖެހުންތައް 
މިހާުރ ޮއތް ގޮްނޖެހުްނތަކަކީ ިމަވގުުތ ޮއތް 

ރަގަުޅ ހާަލތު ދެެމހެއްޓުާމއި އެކަްނކަން 
ދެމެެހއްުޓމަށް ަކނޑައަާޅފަިއވާ 

. ސިޔާސަުތތަްއ ެއގޮުތގަިއ ހިެފހެއްުޓމެވެ
އަިދ ކަމާބެޭހ ހޭުލންތެރިަކން އިތުުރކުރުމުެގ 

. މަސައްކަްތ ކުިރަޔށް ގެްނދިުޔެމވެ
މަސްުތވާތަކެިތ ޭބނުންކުާރ ީމހުްނާނއި އަިދ 

ރާއްޭޖގަިއ ަމސަްއކަތްކުރާ ިބދޭސީްނގެ 
އެއިޑްްސ ެފުތރުން /ވީ.އައި .ފަރާތުްނ އެޗް

ގާތްކަަމށް ބެެލވޭީތ މިަފދަ މީުހންެގ 
ފަރާތުްނ މިބަިލ ެފތުރުަނުނދިުނމަށް 

، ެއހެްނވީމާ . މަސައްކަތްކުަރްނެޖހެެއވެ
ޤައުމުަގއި މި ބަިލ ޖެޭހ ީމހުްނގެ ިމންަވރު 

ދަުށގަިއ ޮއތް އޮުތން އެޮގތުަގއި 
ދެމެެހއްުޓމަށްޓަަކއި ވަކިވަިކ ްގރޫްޕތަކަށް 
އަމާޒުކޮްށެގން ަކންތަްއ ާރވަިއ ިހންުގމަކީ 

އަދިކަމާެބހޭ . ބޮޑު ޮގންެޖހުމެެކވެ
ހޭލުންެތރިކަްނ ިއތުރު ކުުރުމގެ ަމސައްކަތް 

ކުރިއަްށ ެގންިދުއންވެްސ ވަރަްށ 
 .މުހިްނެމވެ

 

އަލަށް ފެތުެރމުްނއަްނނަ ގަިއްނގަަޔށް ައރާ 
ޗިކުން ގުްނޔާ އަިދ ، ޑެންގީ ، ބަލިތަށްކަަމށްވާ 

ސްކްރަބް ޓަިއަފސް ފަަދ ބަލިަތްއ 
ކޮންޓްރޯލް ކުުރަމކީވެސް ވަަރށް ޮބޑު 

ައދި ދުިނޔެައށް . ގޮްނޖެުހމެކެވެ
ކުރިމަިތވެާދނެ ަބލިމަޑުކަމަްށ 

ރައްކާތެިރުވމަށް އަޅަްނޖެޭހ ފިަޔަވޅުތަކަށް 
ކުރިމަުގގަިއ ަތްއޔާުރވުުމގެ 

 .މުހިްނމުކަްނވެްސ ވަރަްށ ބޮެޑވެ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން : 7ގޯލް   

ނެތެމުންދާ ޤުދްރަތީ ، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އުސޫލުތައް ޤައުމުގެ ސިޔާސަތުތަކުގައާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހިމަނައި: 9ޓާގެޓް 
 ވަސީލަތްތައް އާލާކުރުން 

ދެމެެހއްެޓނިިވގޮެތއްަގއި ތިާމވެިށ 
ހިމާަޔތްކުެރވޭެނ ފަދަޮގތެްއެގ މަީތން 

އިޤްތިާޞދީ ތަަރްއޤީއަށްޓަކަިއ ރާްއޖޭަގއި 
ހިްނގާއެކިއެިކ ަމސައްކަތްަތއް 

ރޭވިަފއިވާަކމީ ާފަހގަކޮށްަލންޖެހޭަފަދ 
ަފތުރުެވރިކަާމއި . ކުރިއެރުމެެކވެ

މަސްެވރިކަުމގެ ާދއިރާިއން ުކރެޭވ 
މަސައްކަްތތަްއ ުކރަމުްނ ައންަނީނ 
ތިާމވެއްަޓށް ަރްއޓެހި ުއސޫލުތަުކެގ 

 . މަތިްނެނވެ
 

ވަަނ ޤަުއމީ ަތަރއްޤީެގ  7ދިެވހިރާްއޭޖގެ 
މަޝްރޫުޢ އެކުަލާވލެވިފަިއަވނީ 

ދެމެެހއްެޓނިިވ ަތރައްޤީެގ އުސޫްލަތކުގެ 
އަިދ ިދވެިހާރއްޭޖގެ . މައްޗަްށ ބިނާޮކެށވެ

ތިާމވެށި ހިާމޔަތްުކރުމަާށއި ުޤދުރަީތ 
ވަސީލަްތތަްއ ެދެމހެއްޓުަމށްޓަކަިއ  

ަވނަ  3ތަްއޔާރުކުެރވޭ ާރއްޭޖގެ 
ތިާމވެއްޓާެބހޭ ޤަުއމީ އެްކޝަްނ ްޕޭލން 

އެކުލަވާލުުމގެ މަަސއްކަތް  2007-2010
 . މިހާުރދަީނ ކުެރެވމުްނނެވެ

 
 ގޮންޖެހުންތައް 

ދުިނޭޔގެ ިތާމވެްއޓަށް ކުާރ ޭނެދވޭ 
އަސަުރގެ ސަބަުބން މޫސުަމށް އަްނނަުމންާދ 

ާރއްޖެކަހަަލ ކުިދ ަޖޒީރާތަްއ ، ބަދަލުތަކާއެކު 

. ވަީނ ަވރަްށ ނާުޒކު ހާލަެތއްަގއެވެ
ދިެވހިރާްއޭޖގެ ަޖޒީރާ ަރށްތަުކގެ 

ނުޑގެ   80ތެރެިއން ަޕސެންޓް އޮްނނަީނ ކަ
. މީޓަުރ އުުހަގެއވެ 1.5ލޮނުގަަޑށްުވރެ 

އެހެންަކމުްނ ަޖްއވު ހޫުނވުާމއި ަކނޑުެގ 
ލޮނުަގނޑު އުފުުލމުެގ ުނރައްކަލުްނ 

ދިެވހިރާްއޖެައށް ޮކށްފާެނ އަަސރު ަވރަށް 
 . ބޮޑެވެ

 

ާރއްޭޖެގ ، ތިާމވެީށގެ މައްަސލަތަކުން
ތިާމވެށި ހިާމޔަތްުކރުމަށްޓަަކއި ކުަރމުްނދާ 

މަސައްކަްތތަްއ ސަރަހަްއދީ ައދި 
ބައިނަްލއަޤްާވމީ މަިއދާުނގަިއ ިއުތރުކުރަްނ 
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މޫސުަމްށ ައންަނ ބަދަުލަތކާ . ޖެހެެއވެ
ގުިޅގެްނ ރާްއޖެައށް ކުިރމަިތވެާދެނ 

ގެއްުލންަތއް ކުަޑކުރުމުެގ ިސޔާަސތުތަްއ 
ރާވާިއ ިހްނގުްނާމއި އަިދ ިތމާެވށީެގ 

ނާޒުކުކަމުްނ ކުިރމަިތވާ އެކި ދަތިަތކުން 

އާބާީދތަްއ ސަލާަމތްކުރުމަްށޓަކައި ސޭފް 
އައިަލންޑް ިޑވެޮލޕްަމންޓް ޕްޮރގްާރމަށާިއ 
އާބާީދއާިއ ތަަރއްީޤ ެއއްފަސްކުރުުމެގ 
 .މަޝްރޫުޢތަކަްށ ިއސްކަންޭދންެޖހެެއވެ 

 

 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރި ބޯފެން ލިބެންނެތް މީހުންނާއި ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ލިބިފައިނެތް މީހުންގެ : 10ޓާގެޓް 
 ވަނަ އަހަރު އަްނނަންވާއިރަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް މަދުކުރުން 2015އަދަދު 

 ރައްކާތެރި ބޯފެން 
ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ ރައްކާތެިރ ބޯެފްނ ލިބޭ 
. މީހުްނެގ ައދަުދ ައންަނނީ އިތުުރަވުމންެނވެ
އަތޮުޅތަކުަގއި ދެެމހެއްެޓނިިވ ަރއްކާތެރި 

ބޯފެނުެގގޮުތަގއި އެްނމެ ގިަނއިްނ 
. ބޭނުންކުެރވެުމްނ އަްނނަީނ ާވރޭ ެފނެވެ

ަވނަ އަހަުރެގ  2006، ނަަމވެސް
ބޯހިމެުނުމގެ ނަީތޖާިއން ދައްާކގޮުތން 

ޕަެސންޓް މީުހްނ  90އަތޮުޅތަކުަގއި 
ވާރޭެފން ޭބނުންުކރަނީ އިުތރު ަރްއކާތެރި 

އާާބދީެގ . އެްއވެސް ިފަޔވަެޅއް ނާޅަެއވެ
ތިންބައިުކޅަ އެއްަބއި ދިރިުއޅެުމންާދ 
މާލޭަގއި ސާުފ ަރއްކާތެިރ ބޯފެްނ 

އެްނމެްނނަްށ ލިެބން ުހރިކަްނ 
 . ފާހަކުރެެވެއވެ

 

 ގޮންޖެހުންތައް 
، މާލޭަގއި ލިެބންުހރި ަރއްކާތެިރ ބޯެފނަކީ
ލޮނުފެްނ ޑީސެިލނޭޓްކޮްށގެްނ ބޯެފނަށް 
ބަދަލުކުރާ ނިޒާެމއްެގ ަދށުްނ އުަފްއދާ 

ިމފެނަކީ ދެެމހެއްެޓނިިވ ، ފެނެްއ ކަުމން
ގޮެތއްަގއި ލިެބންުހރި ބޯެފންކަުމގަިއ 

ޑީސެލިނޭްޓކުރުމަކީ ، ަސބަބަކީ. ނުބެލެެވއެވެ
، އެކަމަްށ ބޮޑެިތ ަހރަދުތަެކއް ހިނގާ

އިްމޕޯރޓްކޮްށގެްނ އެެތރެކުރާ ޑީަސލް ެތޔޮ 
އަްނދަިއގެްނ ޮލުނފެނުްނ ބޯެފން ުއފައްާދ 

 .ނިޒާކަމަްށ ވާތީެއވެ
އާބާީދގެ ތިންަބއިުކޅަ ދެަބއި ދިިރއުެޅމުްނދާ 

އަތޮުޅތަކަށް ާސުފ ރައްާކތެރި ޯބެފން 
ލިބިދިުނމަކީ ކުިރމަިތވެފަިއވާ ވަަރްށ ބޮޑު 

ައތޮޅުތަުކގަިއ ފެްނ . ގޮްނޖެުހމެކެވެ
ޓެސްޓްކޮށް މޮނިަޓރ ކުާރނެ ވަސީަލތްތަްއ 

މަދުކަީމ ސާުފ ޯބފެން ލިިބދިުނމަްށހުރި 
، ެއހެންަކމުން . ވަރަްށ ބޮޑު ހުރަެހކެވެ

ވާރޭެފން ނެުގމާިއ ރައްކާކުުރމާިއ ައދި 
ބޭނުންކުުރމަްށ ަކނޑައެިޅެގންާވ ަވކި 
އުސޫލްތަކެްއ ޤާިއމްކޮށް އެކަންކަާމ 

ބެހޭގޮުތްނ ރަްއިޔތުން ހޭލުްނތެރިުކރުުވން 
 .ވަރަްށ ުމހިްނމެވެ

 

 ނަރުދަމާ ނިޒާމް 
އާބާީދގެ ތިންަބއިުކޅަދެަބޔަށް 

ރަނގަޅުެފންަވރުެގ ނަުރަދމާެގ ނިާޒމެއް 
ާމލޭަގއި . ޚިދްަމތް ނުލިބެެއވެ

ޤާއިމުކޮށްަފއިާވ ނަުރދަާމ ނިާޒމުަގއި ގޭޭގެގ 
ފާހާނާތަުކގަިއ ުއެފދޭ ނަޖިްސތަްއ 
ނަޑށެވެ ައދި . ޕަްނޕުކޮްށ ފޮުނާވލެވެީނ ކަ

ައހަރުުދވަުހެގ ތެޭރގަިއ  15ވޭުތވެިދަޔ 
ރާއްޭޖގެ އެެހން ރަށްރަުށަގއި ނަުރދަާމ 

ނިޒާުމގެ ހާލަުތ ރަނގަޅުެވފަިއ 
ިގަނރަށްރަުށަގއި ޭގޭގގެ ާފހާާނ ، ވީަނމަެވސް

ގުޅާެލވިފަިއަވނީ ގޭތެޭރަގއިާވ ަނިޖސް 

ނޑަާކއެވެ ގެ  2006އަިދ . ވަުޅގަ
ޕަެސންޓް  72ބޯހިމެުނން ަދއްކާގޮުތން 

ގޭބިީސގަިއ ފާާހާނ ގުޅާެލވިަފއިަވީނ 
ނަޑކާއެވެ  16އަިދ . ނަޖިްސވަުޅގަ

ޕަސެންްޓ ގޭބިީސގެ ާފހާާނ ުގޅާލެިވފައިަވނީ  
ނޑަށްާދޮގތަެށވެ  .  ކަ

 

 ގޮންޖެހުންތައް 
އަތޮުޅތަކުަގއި ދިާމވާ މައްސަަލތަކުެގ 

ތެރޭަގއި ނަިޖސްަވޅުަގނޑުތަްއ 
ހެދިަފއިާވގޮުތން ބިމުެގ ފެްނފަށަަލއަށް 

ނަޖިްސ ލީކްުވމުެގ މަްއސަލަަތއް 
އަިދ ަނޖިާހއި ަނޖިސްފެްނ . ފާހަގަކުެރެވއެވެ

ބިމުެގ އަިޑއަްށ ިހނޭދގޮަތށް 
ފަރުމާކުެރވިފަިއާވ ފާާހނާ ނިޒާުމަތއް 

ައދި ިގނަ . ގިނަަކން ާފހަގަުކރެވެެއވެ
ރަށްރަުށަގއި ެފްނވެރުަމށާިއ ެއއްެޗތި 

ދޮުވމަާށއި ެކއްކުަމށާއި ުބއިަމށް ވަުޅފެން 
ބޭނުންކުެރވެުމްނާދތީ ަރށްރަުށެގ ަނރުދަާމ 

ނިޒާުމގެ މައްސަަލ ހައްލުުކރުމަްށ 
ިމގޮުތން . އިސްކަްނދޭްނ ެޖިހފައިެވއެވެ

ރާއްޭޖގެ ރަްށރަަށށް އެަކށޭެނ ފެްނވަުރގެ 
ނަުރދަާމ ނިާޒމުަތކެއް ިދރާސާކޮްށ 

 .ޤާއިމްކުރުްނ ުމިހންެމވެ
 

7 

މިލިއަން މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް  100ތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މަދުވެގެން ) ސްލަމް (އަންނަންވާއިރަށް ޖިފުޓި  2020: 11ޓާގެޓް 
 ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުން 

ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ ޖިފުޓިތަުކގަިއ 
. ދިރިުއޅޭީމހުްނ ެނތްކަން ާފަހގަކުެރވެެއވެ

ސުނާީމއަްށ ފަުހ ވަުގތީ ، އެހެްނނަަމވެސް 
ހިޔާތަުކގަިއ ދިރިުއޅެން ޖެހިަފއިާވ ީމހުން 

އަިދވެސް އެބަތިިބކަން ފާަހގަކޮށްަލން 
ުސާނީމއަށް ފަހު އަުލން . ޖެހެެއވެ

ޭގެގ  2980އިމާާރތްކުރަްނ ެޖހުނު 
ައއިއިުރ  2006ިޑސެމްބަރު  17ތެރެިއން 

. ެގއެވެ 158އިމާާރތްކޮށް ނިިމފައިަވނީ 
ގެ އިމާާރތްކުރުުމެގ  1141އަިދ 

 . މަސައްކަތްކުިރއަްށ އޭުރދެެއވެ
 



 ގޮންޖެހުންތައް 
ސުނާީމ ައށްފަުހ މިހާ ިގނަައދަެދްއގެ 

ގެަތއް އިމާާރތްުކރުމުަގއި ިގނަ ަދތިތަކާ 
ކުރިމަިތވެ މަސަްއކަތްތަްއ 

މިކަމަްށ ިދމާިވ ެއކި . ލަސްވެފަިއެވއެވެ
ހުރަސްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ިއމާރާތްުކުރމަށް 

ބޭނުްނވާ ވަސީަލްތތައް ިގނަ 
މަސައްކަްތތަކަކަްށ ެއއްފަހަާރ 
ބޭނުންކުަރންެޖހުާމއި ގެޮދރު 

އިމާާރތްކޮްށދިުނަމށް ަހމަެޖހިފަިއވާ ބައެްއ 

ރަށްރަުށަގއި ަމޝްވަާރތަްއ ދިގުަލއި 
ވަކިޮގތެްއ ުނނިިމ ލަސްުވމާިއ ބޭުނންާވ 
ފައިސާާއއި އެީހ ލިބުމުަގއި ދަިތތަެކއް 

 .ކުރިމަިތވެފަިއެވެއވެ
 

 20މާލޭެގ އާާބދީ ަވީނ ޭވތުެވިދޔަ 
އަހަުރގެ ތެޭރގަިއ ދެުގނަައށް 

ާރއްޭޖގެ އާބާީދގެ . އިތުުރވެަފއެވެ
ތިންބައިުކޅަ އެއްަބއި ިމހާުރ ިދރިއުެޅމުްނ 

އެކިއެކި އިްޖތިމާީޢ . އަްނނަީނ މާޭލގަެއވެ
އަިދ އިޤްިތާޞދީ ބޭނުްނތަކަށް މާެލއަށް 

ހިޖުރަކުާރ ީމހުްނގެ އަަދދު ިގނަުވމުްނ މާޭލ 
މިަކމުެގ ސަަބބުން . ވަީނ ޮތއްޖެިހފަެއވެ

އިޖްިތމާީޢ އެކި ަމއްސަލަަތއްވެްސ އަްނނަީނ 
މިަކމަށް  ،އެހެންަކމުން . އިތުުރވަުމންެނވެ

ހައްލެްއ ޯހދުުމެގ ގޮުތން ަސރަހަްއީދ 
ތަރައްީޤގެ މަރުަކޒުތަްއ ޤާއިމްޮކށް 

އާބާީދއާިއ ތަަރއްީޤ ެއއްފަސްކުރުުމެގ 
ސިޔާސަުތ ިއތުުރ ހަުލވިކަމާއެުކ ުކރިއަްށ 

  .ގެްނދަްނ ެޖހެެއވެ
 
 

. ޓާގެެޓއް ިހމެެނއެވެ 8މިގޯްލގެ ދަުށަގއި 
ނުޑގޮެތްއގަިއ  މި ާޓގެޓްަތއް މަިއގަ

ބިނާވެަފިއވަީނ ަތރައްޤީވެަފިއވާ ަޤއުމުތަުކން 
ތަރައްީޤވަުމން ައންަނ ޤައުުމތަކަްށ ަމގުފަިހ 

އަިދ . ކޮށްދޭްނޖެޭހނެ ަކންކަުމގެ މައްޗަެށވެ
އެކަންކަްނ ހާސިްލވަުމންާދ ިމްނވަުރ ބަލަިއ 
ވަޒަންކުުރމަކީ ަތރައްޤީވެަފިއވާ ަޤއުމުތަުކން 

 . ކުރަންެޖހޭ މަސަްއކަތެކެވެ
 

 14ައދި  13ާޓގެްޓގެ ެތރެއިްނ  8މި 
ވަަނ ާޓގެޓްެގ ައމާޒަކީ ެއންެމ ކުަޑކޮށް 

ތަރައްީޤވެފަިއާވ ޤައުމުތަާކއި ުކދި ޖަޒީރާ 
ޤައުމުތަުކގެ ތަރަްއޤީއަށް ާޚއްަޞ 

މިާޓގެޓްެގ އަމާޒަްށ . ސަމާލުކަމެްއ ދިުނމެވެ
ާރއްެޖައށް ޮއތްެއންެމ ބޮުޑ ެއއް ، ބަލާއިރު

ގޮްނޖެުހމަކީ ެއްނމެކުޑަކޮށް ަތރައްީޤވެފަިއާވ 
ަވަނ އަަހރު  2011ޤައުމުތަުކގެ ލިްސޓުން 

ރާއްެޖ ުއިނވުުމްނ ހިލޭެއހީާއއި 
ކޮންސެަޝނަލް ޭރޓްގަިއ ލޯްނއެީހ ިލބުމުެގ 

އެންެމ ، ނަަމވެސް. ފުރުސަތުަތއް ހަިނވުެމވެ
ކުޑަކޮށް ތަަރއްޤީެވފައިާވ ޤަުއމުތަުކެގ 

ލިސްޓުން ރާްއޖެ އުިނވިުވމުްނވެްސ އެހީޭދ 
ޚާްއޞަކޮްށ ޯވލްޑް ، ބައެްއ ޖަާމޢަތްތަުކން

ބޭންކާއި އޭިޝައން ިޑވެލޮްޕމަންްޓ 
ޮކންެސޝަނަްލ ރޭްޓގަިއ ލޯްނއެހީ ، ބޭންކުން

ލިބުމުެގ ފުރުަސުތ ފަހިކޮްށދެްއުވމަްށ 
ނޑައަޅާަފއިވާަކން ާފހަގަކުަރެމވެ  .ކަ

 

ަވނަ ާޓގެޓްެގ  15ެގ ަދށުަގއިާވ  8ގޯލް 
އަމާޒަކީ ތަަރއްޤީވަުމން އަްނނަ ަޤއުމުތަުކގެ 

. ދަަރނި ކުޑަކޮްށިދނުމަްށ ަމސައްކަްތކުރުމެވެ
ވަަނ އަަހރާިއ  2005އާއި  1990

ދެެމދުަގއި ރާްއޭޖގެ ޑެްޓ ސަރިވސް 
ިމއީ ވޯލްޑް . ަޕސެންޓެވެ 4ރޭޝިޯއއަކީ 

 15ބޭންކުން ރެކޮެމްނޑްކުރާ 
ޕަސެންަޓްށވުރެ ަވރަށްބޮޑުަތން ދަްށ 
. އަަދދެއްަކމުަގއި ާފހަގަކޮށްަލންެޖހެެއވެ

، މިކަންިމގޮުތަގއި ހިފެހެއްިޓފަިއ ީވނަަމވެސް
ސުނާީމ ކާރިސާާއއި ގުިޅގެްނ ާރްއޖޭެގ 
، ދަަރނީެގ ިމންަވުރ މައްަޗށް ގޮސްަފއިާވތީ
ކުރިއަްށއޮތް ތަުނގަިއ ާރއްޖެއަީކ ެޑޓް 
ސަރވިްސ ޭރިޝއޯ ދެމެެހއްެޓނިިވ 

މިްނވަެރއްަގއި ޭބއްުވމަްށ 
 . މަސައްކަތްކުަރްނެޖހެެއވެ

ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ބައިވެރިވުން ގެނައުން : 8ގޯލް    
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