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ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
އޮކްސްފޯރޑް ޕަވަރޓީ އެންޑް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް )އޯފީ(

ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ކަންޓްރީ އޮފީސް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ އިންޑެކްސް:
ސަމަރީ ރިޕޯރޓް

ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
އޮކްސްފޯރޑް ޕަވަރޓީ އެންޑް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް )އޯފީ(

ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ކަންޓްރީ އޮފީސް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް 
ޕަވަޓީ އިންޑެކްސް

މަލްޓި ޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަރޓީ އިންޑެކްސް)އެމް.ޕީ.އައި( ގެ އަލީގައި އަސާސީ 
ޚިދުމަތްތަކުން މީހުން މަޙުރޫމްވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެވެއެވެ. މިއީ އާމްދަނީގެ 
މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލެވޭ ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑު)އިންކަމް ޕަވަޓީ(ގެ 
އިތުރުން ފަގީރުކަން މިނެކިރަން ބޭނުންކުރެވޭ އެހެން މިންގަނޑެކެވެ.  އަދި 
އެމް.ޕީ.އައި މެދުވެރިކޮށް ފަގީރު ހާލަތާއިގުޅިގެން މީހުން ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހޭ 
ނަހަމަކަމާއި ފަގީރުންނަށް ކުރިމަތިވާ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތަފާތު އެކި ނަޒަރުން ފަގީރުކަން، އޮތްގޮތުގެފުރިހަމަ ތަސައްވުރެެއް 
އަދި  އަތޮޅުތަކުގައި  އާއި  މާލެ  މިގޮތުން  ލިބިދެއެވެ.  އިން  އެމް.ޕީ.އައި 
ފަގީރު  މެދުގައި  ބައިތަކުގެ  އެކި  އިގްތިސާދީ  އަދި  އިޖުތިމާއި  އާބާދީގެ 
ހާލަތުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެވެއެވެ. 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގެ މެދުގައި ފަޤީރުކަން 
ވަޒަންކޮށް ޤައުމުތައް އަޅާކިޔުމައްޓަކާ ގްލޯބަލް އެމް.ޕީ.އައި އެއް އެކުލަވާލާ 
ބޭނުންކޮށްގެން  ތަކެއް  އިންޑިކޭޓަރ  އެއް  ނަމަވެސް  ބޭނުންކުރެވެއެވެ. 
އެންމެ  ހާލަތާއި  ރާއްޖޭގެ  ވަޒަންކުރުމުން  ފަޤީރުކަން  ޤައުމެއްގެ  ހުރިހާ 
ދުނިޔޭގެ  އެހެންކަމުން  ނޯވެއެވެ.  ހިމެނިފައެއް  އޭގައި  ކަންކަން  އެކަށޭނަ 
ރާއްޖޭގެ  ރާއްޖެއިންވެސް،  ބީދައިން  އަމަލުކުރާ  ޤައުމުތަކުން  ގިނަ 
ނެޝަނަލް  ބޭނުންކޮށްގެން  ތަކެއް  އިންޑިކޭޓަރ  އެކަށޭނެ  ހާލަތާއި 

ހިއުމަން  އޮކްސްފޯޑް  މިއީ  އެކުލަވާލެވުނެވެ.  އެއް  އެމް.ޕީ.އައި 
އެހީއާއި  ޔުނިސެފްގެ  ގުޅިގެން  )އޯފީ(އާއި  އިނީޝިއޭޓިވް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
މަސައްކަތެކެވެ. ގެންދެވިފައިވާ  ކުރިއަށް  އިން  އެން.ބީ.އެސް  އެކު 

ޑައިމެންޝަނެއްގެ   3 މައިގަނޑު  ބިނާވެފައިވަނީ  އެމް.ޕީ.އައި  ނެޝަނަލް 
ދިރިއުޅުމުގެ  އަދި  މައުލޫމާތު  ތައުލީމާއި  ސިއްހަތު،  އެއީ،  މައްޗަށެވެ. 
ހިދުމަތްތައް  އަސާސީ  ބިނާވެފައިވަނީ  ޑައިމެންޝަން  މިތިން  ފެންވަރެވެ. 
މައްޗަށެވެ. އިންޑިކޭޓަރެއްގެ   8 އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ހިމެނޭގޮތަށް 

މިޑައިމެންޝަންތަކުން އަދި އިންޑިކޭޓަރތަކުން މީހުން މަހުރޫމްވެގެންދާގޮތަށް ބަލާއިރު:
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މިންގަނޑަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އިންޑިކޭޓަރއެއްގައި  ކޮންމެ  މިއިން 
އެގޭބިސީ ނުފެތޭނަމަ، އެގޭބިސީއެއް ބެލެވިގެން މިދަނީ އެއިންޑިކޭޓާއަކުން 
މަހްރޫމްވެފައިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެމް.ޕީ.އައި އެކުލަވާލުމުގައި މި 3 
ބުރަދަނެއްދެވުނެވެ.  އެއްވަރެއްގެ  ބަޔަކަށް  ކޮންމެ  ޑައިމެންޝަންއިންކުރެ 
 33 ބަޔަށް،  ގެ  ސިއްހަތު  އިންސައްތަ   33 އަކުން   100 މިގޮތުން 
އިންސައްތަ ތައުލީމާއި މައުލޫމާތުގެ ބަޔަށް އަދި 33 އިންސައްތަ ދިރިއުޅުމުގެ 
ހިމެނޭ  ބައެއްގައި  ކޮންމެ  މިއިން  އަދި  ދެވުނެވެ.  ބަޔަށް  ގެ  ފެންވަރު 
މިގޮތުން  ބަހާލެވިފައިވެއެވެ.  އެއްވަރަކަށް  ބުރަދަން  މި  އިންޑިކޭޓަރތަކަށް 
ތައުލީމްގެ ޑަޔަމެންޝަންގައި 2 އިންޑިކޭޓަރ ހިމެނިފައިވުމާއެކު މިތަނު އެއް 
އިންޑިކޭޓަރ 'ސްކޫލްގައި ހޭދަކުރާ އަހަރު« މިބަޔަށް ދެވިފައިވާ ބުރަދަން ބޮޑެވެ. 

ފަޤީރުންނަކީ ކޮބައިކަން ދަނެގަތުން 
މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ ވަޒަންކުރާއިރު ފަގީރެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިގެންދަނީ 
އިން  ޖުމްލަ  އިންޑިކޭޓަރގެ   8 ބޭނުންކުރެވޭ  އެކުލަވާލުމަށް  މިމިންގަނޑު 
ސައްތައަށް ބަލާއިރު 34 އިން ސައްތައަށްވުރެ އެމީހެއްގެ ހާލަތު ދަށްނަމައެވެ. 
ޑައިމެންޝަން   3 ހިމެނޭ  އެމްޕީއައިގައި  ބަލާނަމަ،  ޑައިމެންޝަނުން  މިއީ 

ގެ ތެރެއިން އެއް ޑައިމެންޝަނުގެ އިތުރުން އެމީހެއްގެ ހާލަތު ދަށްވުމެވެ.
 3 އޭނާގެ  އިތުރުން  އޭނާގެ  އުޅެނީ  ގޭބިސީގައި  ހައްޖަ  މިސާލަކަށް: 
އަހަރެވެ.   45 އުމުރަކީ  ހައްޖަގެ  މަންމައެވެ.  އަދި  ފިރިމީހާ  ދަރިންނާއި 
އަދި  ބަރެވެ.  އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ  ބަރުދަން  ހަގުދަރިފުޅުގެ  އޭނާގެ 
ރަށުގައި  ބަނޑުބޮޑެވެ.  އައިޝާ  އަންހެންދަރިފުޅު  އަހަރުގެ   22 ހައްޖަގެ 
ދަނީ  ދައްކަން  ޑޮކްޓަރަށް  އޭނާ  ނެތުމުން  ޑޮކްޓަރެއް  އަންހެނުންގެ 
ނިންމާފަ   10 ގްރޭޑް  ވަނީ  އައިޝާ  ރަށަށެވެ.  ވެރިކަންކުރާ  އެއަތޮޅުގެ 
އެވެ. ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވިފައެއްނެތެވެ. އަދި 
ކްލޯރިންއެޅުން،  މިފެންބޮނީ  ވާރޭފެނެވެ.  ބޭނުންކުރަނީ  ބޯން  ގޭބިސީގައި 
އެމް.ޕީ.އައި  އެހެންކަމުން  ހެދުމަކާނުލައެވެ.  އިތުރުގޮތެއް  ފަދަ  ކެއްކުން 
މިގޭބިސީ  އިންޑިކޭޓަރއިން   4 ތެރޭން  އިންޑިކޭޓަރގެ   8 ބަލާ  ގައި 
ގޭބިސީގައި  އަދި  މިގޭބިސީ  ބަލާއިރު  އިން  އެމް.ޕީ.އައި  މަޙުރޫމްވެ 
ޕަވަރޓީގެ  މަލްޓިޑަޔަމެންޝަނަލް  ހިމެނިގެންދާނީ  އެންމެން  ދިރިއުޅޭ 
 74 ބޮލަކަށް  ދުވާލަކަށް  ބަލާއިރު  ފަޤީރުކަމަށް  އާމްދަނީގެ  ތެރޭގައެވެ. 
ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނައިން ޚަރަދުކުރަން މިގޭބިސީއަށް ލިބެއެވެ. އެހެންކަމުން 
ގޭބިސީއަކަށްނުވެއެވެ. ފަޤީރު  މިގޭބިސީ  ބަލާއިރު  އެކަނި  އާމްދަނީއަށް 



6 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ އިންޑެކްސް: ސަމަރީ ރިޕޯރޓް

އެމްޕީއައި ހެދިފައިވަނީ އަލްކަޔަރ-ފޮސްޓަރ  މެތޮޑޮލޮޖީ 
ބޭނުންކޮށްގެން ތިރީގައިވާ ގޮތަށް:

އެޗް: ފަގީރުންގެ ނިސްބަތް )ހެޑްކައުޓް ރޭޝިއޯ(

xއެމް.ޕީ.އައި = އެޗް   އޭ

އޭ: ފަގީރުން ހުރިހާ އިންޑިކޭޓަރއިން ޑިޕްރައިވްވެފައިވާ 
މިންވަރު )އިންޓެންސިޓީ(

އެމް.ޕީ.އައި: މިއީ އެޗް އަދި އޭ ބޭނުންކޮށްގެން 
ހޯދޭ ނަތީޖާ

2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 
ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް 

ޕަވަޓީގައި އުޅޭ މީހުން
17/2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި 
ތަހައްމަލްކުރަމުންދާ މީހުންނެވެ.  ޕަވަޓީ  މީހުންނަކީ މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް 
ނުވަތަ އާބާދީގެ 28 އިން ސައްތަ މީހުންވަނީ 3 ޑައިމެންޝަންގެ ތެރެއިން އެއް 
ޑައިމެންޝަނުން ޑިޕްރައިވް ވެފައެވެ. އެވްރެޖްކޮށް ބަލާނަމަ، ފަގީރު މީހުން 
ހުރިހާ އިންޑިކޭޓަރއިން ޑިޕްރައިވްވެފައިވާ މިންވަރަކީ 51 އިން ސައްތައެވެ. 
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެޝަނަލް މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ ހުރި މިންވަރަކީ 

ތާވަލް 1.1: ނެޝަނަލް މަލްޓި ޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ- މުޅިރާއްޖެ، 
މާލެ އަދި އަތޮޅުތައް، 17/2016

މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީއިން ބަލާއިރު 
މާލެއަށްވުރެ އަތޮޅުތަކުގައި ފަގީރުން ގިނަ

ނިސްބަތް،  ފަގީރުންގެ  ބަލާއިރު،  ފަގީރުކަމަށް  މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް 
ސައްތަ  އިން   40 އަތޮޅުތަކުގެ  މައްޗެވެ.  އަތޮޅުތަކުގައި  މާލެއަށްވުރެ 
މީހުންނަކީ މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ ތަހައްމަލް ކުރަންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް 
ސައްތައިގައެވެ.  އިން   10 ހުރީ  މާލޭގައި  ނިސްބަތް  ފަގީރުންގެ  ވާއިރު 

މުޅިއާބާދީގެ 61 އިން ސައްތަ މީހުން އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސް 
ރާއްޖޭގެ ފަގީރުންގެ އާބާދީގެ 87 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ އަތޮޅުތަކުގައި 
އިންސައްތަ   13 އެންމެ  އާބާދީގެ  ފަގީރުންގެ  ފަގީރުންނެވެ.  ދިރިއުޅޭ 
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭއިރު މިއީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީއާއި އަޅާބަލާއިރު ކުޑަ 
މިންވަރެކެވެ. މީގެން ދައްކައިދެނީ ފަގީރުކަމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި 
ކުރަންޖެހޭކަމެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ހާއްސަކޮށްގެން  މިކަމަށް  އަތޮޅުތަކުގައި 

އެމް.ޕީ.އައި މެތޮޑޮލޮޖީ
އެމް.ޕީ.އައި މެތޮޑޮލޮޖީއަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލެވިގެން 
މެތޮޑޮލޮޖީއެކެވެ.  ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިހާރު  ގައުމުތަކުން  ގިނަ 

އެމްް.ޕީ.އައިގެ ނަތިޖާ އެކުލަވާލެވިގެންދަނީ އެއް ޑޭޓާ ސޯސްއަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ. 
އަދި މިނަތީޖާ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 2016 އަދ2017ި ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް 
ގެންދެވުނު ޑިމޮގްރަފިކް ހެލްތް ސާރވޭ )ޑީ. އެޗް. އެސް( އަށް ބިނާކޮށެވެ.

އިންޑިކޭޓަރަކުން  ހުރިހާ  ޑަޔަމެންޝަންގެ  އެއް  ހިމެނޭ  ގައި  އެމް.ޕީ.އައި 
އެއް  ކޮންމެވެސް  ޑަޔަމެންޝަނެއްގެ  އެހެން  އިތުރު  ނާއި 
ފަޤީރުވެދާނެއެވެ.  ގޭބިސީއެއް  މަހުރޫމްވެގެންވެސް  އިންޑިކޭޓަރަކުން 

0.145 އެވެ. މިއީ 0 އާއި 1 އާއި ދެމެދުވާ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިމިންގަނޑު 
1 އާއި ކައިރިވާވަރަކަށް ހާމަވަނީ މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ މަތިވާކަމެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ އިންޑެކްސް: ސަމަރީ ރިޕޯރޓ7ް

ޗާޓު 1.1: އަބާދީ އަދި ފަގީރުންގެ އާބާދީ ބެހިފައިވާގޮތް ، 17/2016

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަލާއިރު މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ފަގީރުކަން 
އިތުރުކަން  ގައި  އަތޮޅު(  ވ  އަދި  އދ  އއ،  )ކ،  ރާއްޖެތެރެ  މެދު 
އުސޫލުތަކުންބަލާއިރު  ތަފާސްހިސާބުގެ  އެހެންނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
އެކި  ނުވާތީ،  މިންވަރަކަށް  ސިގްނިފިކަންޓް  ސްޓެޓިސްޓިކަލީ  މިއީ 
ތަފާތެއްވާކަމަކަށް  މާބޮޑު  ހުރިމިންވަރުގެ  ފަގީރުކަން  ސަރަހައްދުތަކުގައި 
ނުބެލެވޭނެއެވެ. މީގެ މާނައަކީ މާލެ ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި 
މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ފަގީރުކަން ހުރީ ދާދި އެއް މިންވަރެއްގައެވެ. ފަރަގު 
ހުރީ މާލެ އާއި ޖުމްލަކޮށްއަތޮޅުތަކުގެ )ހުރިހާ އަތޮޅެއް އެކު ޖުމްލަ( މެދުގައެވެ.

17/2016 ބެހިފައިވާގޮތް  ސަރަހައްދުތަކުގައި  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ޕަވަޓީ-  ޑައިމެންޝަނަލް  މަލްޓި  ނެޝަނަލް   :1.2 ތާވަލް 

އެމް.ޕީ.އައި ގައި އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާ އެއް ކުރާ އިންޑިކޭޓަރއަކީ ސްކޫލްގައި 
ހޭދަކުރެވުނު އަހަރެވެ )19 އިންސައްތަ(.  އަސާސީ ސިއްހީ ހިދުމަތާއި ހެދި މީހުން 
ފަގީރުވެގެންދާ މިންވަރަކީ މުޅި އެމް.ޕީ.އައި އަށް ބަލާއިރު 16 އިން ސައްތައެވެ.

އެންބޮޑަށް  ދައްކާގޮތުގައި  މިންގަޑުން  އެމް.ޕީ.އައި  ބަލާއިރު  މާލެއަށް 
 19( ބައިބޯމިން  ގެދޮރުގެ  އިންޑިކޭޓަރއަކީ   2 ހިއްސާކުރާ 
އިންސައްތައެވެ.  21 ހިދުމަތަށް  ސިއްހީ  އަސާސީ  އަދި  އިންސައްތަ( 

ފަގީރުކަމަށް ސިއްހީ ހިދުމަތާއި ދިރިއުޅުމުގެ 
ފެންވަރު ދައްކުވައިދޭ ޑައިމެންޝަނުން ކުރާ 

ހިއްސާ ދާދި އެއްވަރު

އިންޑިކޭޓަރއަކީ  ކުރާ  ހިއްސާ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ފަގީރުކަމަށް  އަތޮޅުތެރޭގައި 
އެވެ.   )19%( ނިސްބަތް  އަހަރުގެ  ހޭދަކުރެވުނު  ސްކޫލްގައި 
 17( ފަޤީރުކަމަށް  ނެތުމަކީ  ގާއިމްވެފައި  ނިޒާމެއް  ނަރުދަމާ  އެއަށްފަހު 
އަދި  ހިދުމަތް  ސިއްހީ  އަސާސީ  ކަމަކަށްވެ،  މަގުފަހިވާ  އިންސައްތަ( 
އެވެ.  ސައްތަ(  އިން   16( ވެފައިވަނީ  މަހްރޫމް  ލިބުމުން  ބޯފެން  ސާފު 

މީހުން  ގިނަ  ގައި  އެމް.ޕީ.އައި  ބަލާއިރު  އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް  ރާއްޖޭގެ 
އެއްވަރަކަށެވެ.  ދާދި  ބެހިފައިވާގޮތްހުރީ  އިންޑިކޭޓަރތައް  މަހްރޫމްވެގެންދާ 
މައިގަނޑު  ހިއްސާކުރާ  އަށް  އެމް.ޕީ.އައި  ސަރަހައްދެއްގައިވެސް  ހުރިހާ 
ލިބޭ  ބޯފެން  ސާފު  އަހަރާއި،  ހޭދަކުރެވުނު  ސްކޫލްގައި  އިންޑިކޭޓަރއަކީ 
ދެން  މިއަށްފަހު  ނެތުމެވެ.  ގާއިމްވެފައި  ނިޒާމެއް  ނަރުދަމާގެ  މިންވަރާއި 
އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރަނީ ސިއްހަތާއި ގުޅުންހުރި އިންޑިކޭޓަރއެވެ. 
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އާމްދަނީ އަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލެވޭ 
ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑާއި އަޅާބަލާއިރު 

މަލްޓިޑަޔަމެންޝަނަލް ފަގީރުކަން ރާއްޖޭގައި 
މާމަތި

އިން   2016 ސާރވޭ  ހުރިގޮތުގެ  ހަރަދުކުރުން  އާމްދަނީއާއި  ގޭބިސީގެ 
ބަލާއިރު  މިންގަނޑުން  ފަގީރުކަމުގެ  އެކުލަވާލޭ  ބިނާކޮށް  އާމްދަނީއަށް 
ފަގީރުކަމުގެ  ގައުމީ  މިއީ  ފަގީރުންނެވެ.  އިންސައްތައަކީ   8 އާބާދީގެ 
ރުފިޔާގެ   74 ހަރަދުކުރަން  ބޮލަކަށް  ދުވާލަކަށް  މިންގަނޑުކަމުގައިވާ 
އަތޮޅުތަކުގައި  ނަތީޖާއިން  މިސާރވޭގެ  ވާނަމައެވެ.  ނުލިބޭކަމުގައި  މަގުން 
މާލޭގެ  ފަގީރުވެގެންދާއިރު  އިންސައްތަ   12.8 އާބާދީގެ  ދިރިއުޅޭ 
ގޮތުގައެވެ. ފަގީރުންގެ  ބެލެވިގެންދަނީ  މީހުން  އިންސައްތަ   3 އާބާދީގެ 

ފަގީރުކަމުގެ  އެކުލަވާލެވޭ  ބިނާކޮށް  އާމްދަނީއަށް  އާއި  އެމް.ޕީ.އައި 
ފަގީރުވެގެންދާމީހުން  މިންގަނޑުން  އެމްޕީއައިގެ  އަޅާކިޔާއިރު  މިންގަނޑު 
އިންކަމް  އާއި  އެމް.ޕީ.އައި  ފެންވަރެއްގައި  ގައުމީ  މާގިނައެވެ. 
އެބަހުއްޓެވެ.  ތަފާތު  ޕޮއިންޓްގެ  ޕަސެންޓޭޖް   20 ދެމެދު  ޕަވަޓީއާއި 

ހާމަވެގެންދަނީ  ބޮޑުފަރަގުން  ފަގީރުކަމުގެ  ފެނިގެންދާ  މިދެމިންގަނޑުން 
ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ފަގީރުން ދެނެގަތުމާއި ފަގީރުކަން 
މިންގަނޑު  މިދެ  ބަދަލުގައި  ބަރޯސާވުމުގެ  އެއްމިންގަނޑަށް  ނައްތާލުމަށް 
ބޭނުންކޮށްގެން ފަގީރުކަން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމެވެ.

ޗާޓު 1.2: އެމް.ޕީ.އައި ގައި ފަގީރުން މަހްރޫމްވެގެންދާ އިންޑިކޭޓަރތައް 
ޗާޓު 1.3: އިންކަމް ޕަވަޓީއާއި އެމް.ޕީ.އައި ބެހިފައިވާ ގޮތް ، 17/2016ބެހިފައިވާ ގޮތް ، 17/2016

ކޮންމެ 3 ކުދިންގެ ތެރެއިން 1 ކުއްޖަކީ 
މަލްޓިޑަޔަމެންޝަނަލް ފަގީރުކަމުގައި 

އުޅެންޖެހިފައިވާ ކުއްޖެއް
ފަޤީރުކަން  މަލްޓިޑަޔަމެންޝަނަލް  ބަލާއިރު  އުމުރުފުރާތަކަށް  އެކި 
ތެރެއިން  ކުޑަކުދިންގެ  އަދި  ގާތެވެ.  މާ  ކުޑަކުދިންނާއި  ތަހައްމަލްކުރުން 
ކޮންމެ 3 ކުދިންގެ ތެރެއިން 1 ކުއްޖަކީ މަލްޓިޑަޔަމެންޝަނަލް ފަގީރުކަމުގައި 
އުޅެންޖެހިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ)34 އިން ސައްތަ(. 18 އަހަރާއި 35 އަހަރާއި 
ދެމެދުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފަގީރުކަން ހުރި ނިސްބަތަކީ 22 އިން ސައްތައެވެ.

ވެލްތް ކުއިންޓައިލްއިން ބަލާއިރު އެންމެ 
މުއްސަދިންނާއި އެންމެ ފަގީރުންނާއި ދެމެދު 

20 އިން ސައްތައިގެ ފަރަގު އެބަހުރި
ފެންވަރު  ދިރިއުޅުމުގެ  ނުވަތަ  އޯނަޝިޕް  އެސެޓް  ސްޓޭޓަސްއަކީ  ވެލްތް 
ދައްކުވައިދޭ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލެވޭ މިންގަނޑެކެވެ. އަދި 
ކުއިންޓައިލް އަކީ އާބާދީ އެއްވަރަކަށް ފަސްބަޔަކަށް ބަހައިދޭ މިންގަނޑެކެވެ. 
އެއްވަރަށް  ފަސްބަޔަކަށް  އާބާދީ  ކުއިންޓައިލްގައި  ވެލްތް  މިގޮތުން 
ބެހިގެންދާއިރު އެންމެ މަތީގައި ހިމެނޭނީ އެންމެ ފަގީރުން )ކުއިންޓައިލް 1( 
އަދި އެންމެ ތިރީގައި ހިމެނޭނީ އެންމެ މުއްސަދިންނެވެ ) ކުއިންޓައިލް 5(.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ އިންޑެކްސް: ސަމަރީ ރިޕޯރޓ9ް

ކުއިންޓައިލްގައި  ފަގީރު  އެންމެ  ދައްކާގޮތުން  ނަތީޖާއިން  އެމްޕީއައިގެ 
ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 57 އިންސައްތަ މީހުން މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް 

17/2016 ގޮތް  ބެހިފައިވާ  ޕަވަޓީ  ޑައިމެންޝަނަލް  މަލްޓި  ނެޝަނަލް  މެދުގައި  ކުއިންޓައިލްގެ  ވެލްތް   :1.3 ތާވަލް 

އެވްރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ 
ނިސްބަތް މަދުވާވަރަށް މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް 
ފަގީރުކަން އިތުރުވެގެން ދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ

17/2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީއެއްގައި އެވްރެޖްކޮށް ދިރިއުޅެނީ 5.4 
މީހުންނެވެ. މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ފަގީރުކަން ގޭބީސީގައި އެވްރެޖްކޮށް ދިރިއުޅޭ 
މީހުންގެ އަދަދުން ބަދަލުވެގެންދާއިރު، އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އެވްރެޖްކޮށް 
ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭމީހުންގެ އަދަދު މަދުވާވަރަކަށް މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް 
ގޭބިސީއެއްގައި  އެވްރެޖްކޮށް  ނަމަވެސް  ދާކަމެވެ.  އިތުރުވެގެން  ފަގީރުން 
އުޅޭމީހުންގެ އަދަދުގެ މެދުގައި މާކަބޮޑު ސްޓެޓިސްޓިކަލް ސިގްނިފިކަންސް 
އެއް ނުފެންނާތީ  މިނަތީޖާތައް އަޅާކިއުމުގައި ސަމާލުކަން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ތާވަލް 1.4: އެވްރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި އުޅޭމީހުންގެ މެދުގައި ނެޝަނަލް މަލްޓި ޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ ބެހިފައިވާ ގޮތް 17/2016

ކުއިންޓައިލްގެ  މުއްސަދި  އެންމެ  ތަހައްމަލްކުރާއިރު  ފަގީރުކަން 
ސައްތައިގައެވެ.  އިން   3 އެންމެ  ފަގީރުކަންހުރީ  މެދުގައި 
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ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ 
ގޭބިސީތަކުގައި މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓި 

މަތިކަން ފާހަގަކުރެވޭ
ދައްކާގޮތުން  ސާރވޭއިން  ހެލްތް  ޑިމޮގްރަފިކް  އަހަރުގެ  ވަނަ   17/2016
ނުކުޅެދުންތެރިކަން  މީހުންނަކީ  ސައްތަ  އިން   4 އާބާދީގެ  ރާއްޖޭގެ 
އިން   22 ބަލާނަމަ  ފެންވަރުގައި  ގޭބިސީ  މީހުންނެވެ.  ހުންނަ 
ހުންނަ  ނުކުޅުދުންތެރިކަން  ކޮންމެވެސްކަހަލަ  ގޭބިސީގައި  ސައްތަ  
ބަލާނަމަ  އިން  އެމް.ޕީ.އައި  އަދި  ދައްކައެވެ.  ދިރިއުޅޭކަމަށް  މީހަކު 
ކުރެވެއެވެ. ފާހަގަ  މަތިކަން  ނިސްބަތް  ފަގީރުކަމުގެ  ގޭބިސީގައި  މިފަދަ 

ވޭތުވެދިޔަ 8 އަހަރުގެ ތެރޭގައި  ރާއްޖޭގެ 
މަލްޓިޑަޔަމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ ވަނީ ދަށްވެ ފައި

2009 ވަނަ އަހަރާއި 17/2016 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު މަލްޓިޑަޔަމެންޝަނަލް 
ޕަވަޓީވަނީ ދަށްވެފައެވެ. އަދި 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ނަތީޖާގެ ތިންބައިކުޅަ 
ދަށްވެފައެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   17/2016 ވަނީ  މިއަދަދު  އެއްބަޔަކަށް 
މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ އެމް.ޕީ.އައިގެ މިންގަޑު ވަނީ 
ހެޑްކައުންޓް  ފަޤީރުކަމުގެ  އަތޮޅުތެރޭގެ  ހާއްސަކޮށް  ވަކިން  ދަށްވެފައެވެ. 
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ދިއުން  ދަށްވެގެން  އެއްބަޔަށް  ދެބައިކުޅަ  ރޭޝިއޯ 

ޗާޓު 1.5: އެމްޕީއައި، 2009 އާއި 17/2016

ޗާޓު 1.6: އެމްޕީއައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ބެހިފައިވާ ގޮތް، 2009 އާއި 17/2016



ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ އިންޑެކްސް: ސަމަރީ ރިޕޯރޓ11ް

2009 ވަނަ އަހަރާއި 17/2016 ވަނަ 
އަހަރާއި ދެމެދު އެންމެ ކުޑަ ކުރިއެރުމެއް 

ފެނިފައިވަނީ ސިއްހީ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި 
އިންޑިކޭޓަރއިން

ބައިން  ފެންވަރުގެ  ދިރިއުޅުމުގެ  ތައުލީމާއި  އަހަރުތެރޭގައި   8 ވޭތުވެދިޔަ 
މިމުއްދަތުގެ  ފެނިފައެވެ.   ކުރިއެރުންތަކެއްވަނީ  ވަރުގެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 
ތަކެއް  ކުރިއެރުން  އިންސައްތަވަނީ   80 އިންޑިކޭޓަރތަކުގެ  ތެރޭގައި 
ހޯދާފައެވެ. އެންމެ ކުޑަކުރިއެރުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް 
އެހެންކަމުން  އިންޑިކޭޓަރތަކުންނެވެ.  ގުޅުންހުރި  ނިއުޓްރިޝަންއާއި  އަދި 
ގުޅުންހުރި  ސިއްހާއި  ދަރިމައިވުމުގެ  އަދި  ކުޑަކުދިން  ސިއްހަތު،  އާއްމު 
ސިޔާސަތުތައް މުރާޖާކޮށް މިކަމަށް އިތުރު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭންޖެހެއެވެ.

އައިސްފައިވާ  އިންޑިކޭޓަރތަކަށް  އެމްޕީއައިގެ   :1.7 ޗާޓު 

17/2016 އާއި   2009 ޗޭންޖް(،  )އެބްޒޮލިއުޓް  ބަދަލު 

ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމުގައި އެމް.ޕީ.އައި 
ބޭނުންކުރުން

ފަޤީރުކަމަށް  އަދި  ދައްކުވައިދޭ  ހާލަތު  ފަޤީރުކަމުގެ  އެމް.ޕީއައިއަކީ 
ސިޔާސަތުކަނޑައަޅާ  މިންގަޑެކެވެ.  ބަޔާންކޮށްދޭ  ކަންކަން  ހުށަހެޅޭ 
ފަރާތްތަކަށް ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމުގައާއި އެސިޔާސަތުތައް އެންމެ އެކަށޭނެ 
ގޮތަށް  އެކަށޭނެ  އެންމެ  ކަށަވަރުކުރުމަށާއި  ރައްދުވާކަން  ފަރާތްތަކަށް 
މިންގަޑެކެވެ.  މުހިއްމު  އަކީ  އެމް.ޕީއައި  ފަރުމާކުރުމަށް  އެސިޔާސަތުތައް 
ބަލާލާއިރު: ގޮތްތަކަށް  ބޭނުންކުރެވިގެންދާ  އެމް.ޕީއައި  މިގޮތުން 

1. އެސް.ޑީ.ޖީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ގައުމީ ތަރައްގީގެ 
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރުބެލުން.

2. ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އެކުލަވާލުމުގައި އެމް.ޕީ.އައި ގެ މުހިއްމުކަން.

3. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުކަނޑައެޅުމުގައި އެމް.ޕީ.އައި ގައި ޕާރފޯމަންސް 
ދަށް ދާއިރާތަކަށް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުން.

4. ދައުލަތުގެ އެކި މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ފަގީރުކަން ނައްތާލުމަށް 
ކުރެވުމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކޯޑިނޭޓްކުރުމަށް.

5. ޕޮލިސީ އަދި ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް.

6. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަގީރުކަން ނައްތާލުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި 
މީހުން ފަގީރުވެގެންދާ ކަންތައް ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އިތުރު 

އެހީއަކަށް ވުން.



12 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ އިންޑެކްސް: ސަމަރީ ރިޕޯރޓް

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
                           އިން ޕަބްލިކޭޝަން އިން އެމް.

ޕީ.އައި އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލައްވާ!
މިގޮތުން އެމް.ޕީ.އައި އާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 

ޕްރޮޑަކްސްތަކުގެ ތެރޭގައި:
- އެމް.ޕީ.އައި ރިޕޯޓު

- އެމް.ޕީ.އާއި އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ވީޑިޔޯ
- އެމް.ޕީ.އާއި އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އިންފޯގްރެފިކް

http://statisticsmaldives.gov.mv/



ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
އޮކްސްފޯރޑް ޕަވަރޓީ އެންޑް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް )އޯފީ(

ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ކަންޓްރީ އޮފީސް


