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 އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ޚުލާސާ 

 ތައާރަފު 

މެ އަހަރަކު މި އޮޑިޓަކީ ހޫނު މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުން ބޯެފން ހުސްވެ، ެފނަށް ޖެހުމުެގ މައްސަލަ ކޮން

މިންވަރު ބެލުމަށް  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުން ނަތީޖާ ހާސިލުވާ ކުރިމަތިވަމުންދާތީ، އެކަން ހަްއލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަްށ ، ކުޑަ ކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓެކެވެ. މި އޮޑިޓުގައި ފެނަށް ޖެހޭ ރަށްތަކަށް ފެްނ ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ޚަރަދު

އަށް ގެންގޮސްފައިާވ ދަުއލަތުްނ ކުރިެފނަށްޖެހޭ ރަށްތަކުގައި ވަޒަންކުރެވިަފއި ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް  ތޯއަދި ވަގުތަށް 

 ބެލިފައި ވާެނއެވެ. ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވިފައިވާ މިންވަރުމަޝްރޫއުތަކުގެ 

އާ ދެމެދު  2019އިން  2014މި އޮޑިޓުގައި ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދައުލަތުން މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް 

 ވެސް ބެލިފައިވާނެއެވެ. ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް  2021ބައެއް ބައިތަކުގެ ގޮތުން ،ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް

 ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

އްކާކުރާ ނިޒާމާއި ރަމައްސަލަ ހައްލުކުރުމަްށ ޓާގެޓް ވަކި ރަްށތަކެއްގައި ފެްނ ހޫނު މޫސުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ފެނުގެ  .1

ގެ މަޝްރޫއުތަްއ ފެން ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނުގެ ވިއުގަ ގާއިމްކުރުމު

ކޮށްފައިވުން. އަދި ރަށެއްގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާިއމް 43ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2021 ،ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމައި

އް ނިންމުމަްށ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަްށ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނުގެ ވިއުގަ ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަ 2023

އްސަލަ ދާއިމީ ގޮތެއްގަިއ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވި ފެނުގެ މަ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުްނދާ ،ކަނޑައަޅާފައިވުމާއެކު

 ނިމިގެންކަމުގައިވުން. ހައްލުކުރެވޭނީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ގާއިމްކުރަމުންދާ މަޝްރޫއުތައް 

އެ ރަށްރަށަށް ސަރުކާރުން ކުއްލި ހާލަތުގައި ބޯފެްނ ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން ބޯފެން ހުސްވުމާ ގުޅިގެން .2

ރުފިޔާ  3,924,658ރަށަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުަމްށ  61ވަނަ އަހަރު  2014 ްނ،އެގޮތުދިޔުން. ރުކޮށްދެމުންފޯ

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވުމުން  11,043,280 ރަށަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 82ވަނަ އަހަރު  2019ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު 

 %34އެހެންކަމުން، ރަށްަރށުގެ އަދަދުން މިއީ  ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުން.ފެނަށް ޖެހޭ ރަްށތަކުގެ އަދަދާއި ޚަރަދު އިތުރުވެ

ގުނަ (ނޯޓު 2.3އިތުރުވުމެއްކަމާއި، ޚަރަދުގެ ގޮތުން މިއީ 
1

މިއީ ކޮންމެ އަހަރަކު އެވަރެޖްކޮްށ  ) އިުތރުވުމެއްކަމުގައިވުން.

 ކަމުގައިވުން. މިލިއަން ރުފިޔާ  6,782,795ރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ  65

ތެރެއިން ބޮޑު އިންސައްތައެއް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްކުރާ ދަތުރުތަކަށް ގެ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮށްފައިާވ ޚަރަދު .3

މިލިއަން ރުފިޔާ)  9.56( 91އަހަރު ފެން ފޯރުޮކށްދިނުމަްށ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ % 2016 ،ހޭދަވެފައިވުން. އެގޮުތން

އަހަރުގެ  2020 ،ކަމުގައިވުން. ައދި %9ުރ، ެފން ގަތުމަށް ހޭދަވެފައިވަނީ ޖުމްަލ ޚަރަދުގެ ދަތުރުތަކަށް ހޭދަވެފައިވާއި

                                                           
ނޯޓު

1
ތެލުގެ ައގަާށިއ އިންފްލޭޝަނުގެ ަސބަުބން އަގަށް އަިއސްފަިއވާ ބަދަލުަތއް ިމ  ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ަޚރަުދގެ ތެޭރގައި -  

 ފަިއ ނުވާނެެއވެ.އިސާބުަތއް ތައްާޔރުކުުރމުަގއި ބަލަ ހި

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 %11މިލިއަން ރުފިޔާ) ދަތުރުތަކަށް ޮކށްފައިވާއިރު، ފެން ގަތުަމށް ހޭަދކޮށްފައިވަނީ  3.26( %89ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ 

 ކަމުގައިވުން. 

ށް ހިނގާ ޚަރަދު ކުޑަވެފައި ކޯޕަރޭޝަން ލިިމޓެޑާ ހަވާލުކުރި ފަހުން މިކަމަ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ މަސައްކަތް ފެނަކަ  .4

ކޮންޓްރެްކްޓ -ރިކުއެސްޓް ވެރިފައި ކުރުމާއި ސަބް އެ ުކންފުިނން މިކަމުގައި އަދާކޮށްފައިވަނީ ނުވުން. އެގޮުތން، 

މަށް ިހނގާ ޚަރަދުގެ އިތުރުން ރަްށރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުވަނަ އަހަރަށް،  2019އިން  2017މެނޭޖްމަންޓު ކަމާއި، 

 ވުން. ފައިލިބިމިލިއަން ރުފިޔާ  10.81އެ ކުންފުންޏަށް މި މަސައްކަތުން ނަފާގެ ގޮތުގައި 

ފެން އުފުލުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވެަފއިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ފެން އުފުލާ އުޅަނދުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ކަނޑައަޅާފައިވާ  .5

ފެން އުފުލާ އުޅަނދު . އެހެންކަމުން، ކަމުގައިވުން ތައް ރާއްޖޭގައި މަދުވުން ގޮތުން މި ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ އުޅަނދު

ފަަދ އެއް ތަނުން ައނެްއ ތަނަށް އުފުޭލ ފެްނ  ށް އަސަރު ނުކުރާނެހެންފެުނގެ ކޮލިޓީ އަސެޓިފައިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 

ގެންގުޅޭ ގިނަ އުޅަނދުތަކަކުން ފެްނ  މިހާރުރާއްޖޭގައި ، ސިޔާސަތު ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތަކަށް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިޑުގައި ބައިވެރިވެ، ފެން އުފުލުމަށް މިހާރު ކުރާ ޚަރަދު ނިސްބަތުން ބޮޑު އަދަދަކުން ކުޑަވުމުގެ 

 ފައިވުން.އެހެންކަމުން ެފން އުފުލުމުގައާއި ފެން ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ އުސޫލު އަލުން ރިވިއު ކުރަންޖެހި އޮތުން. ފުރުސަތު

ރަްށތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފެނަކީ ދަުއލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފެންކަން  ހޫނު މޫސުމުގައި ބޯފެނަށްޖެހޭ .6

ާވ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޮޑިޓުކުރި މުއްދަތާ ހަމައަށް ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައި 2014ވަރުކޮށްފައިވުން. އެގޮތުން، ކަށަ

އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގައި  ސް.ސީއެމް.ޑަބްލިޔު.އެ ފެނަކީ

ެގ  ISO 17025ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފެން ޕްލާންޓުަތކުން އުފައްދާ ފެންކަމާއި، ހޫުނ މޫސުމުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ފެނަކީ 

ލްތް އޯގަނައިޒޭޝަނުގެ ގެ ގައިޑްލައިންތަކަށާއި ވޯލްޑް ހެއީޕީއޭމިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ބޯފެންކަމާއި އެއީ 

 ޑުތަކަށް ފެތޭ ކޮލިޓީގެ ފެންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.ސްޓޭންޑަ

ތޮޅުތަކަށް ކުރަމުންދާކަމާއި، ވޭތުވެ ދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށްވުރެ ބޮޑަްށ އުތުރުގެ އަ .7

 ވުން.އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ރަްށތައް ހިމެނިފައި 55އަހަރުތަކުގައި ފެން ފޯރުކޮްށދީަފއިވާ ރަށްތަކުގެ ނިސްަބތުން %

މި  ،އްކަމާއިއަތޮޅުތައެންމެ ގިނައިން ެފން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އަތޮޅުތަކަކީ ފެނަށް އެންމެ ބޭުނން ޖެހިފައިވާ  ،އެހެންކަމުން

 14 ަވނަ ައހަރުގެ ނިޔަލަށް 2021 މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ސަލަ ހަްއލުކުރުމަށް ހިންގަމުންދާ އަތޮޅުތަކުގެ ފެނުގެ މައް

 ފާހަގަކުރެވުން.  ކުރިއަށްދާކަންރަށެއްގައި މަޝްރޫއު 59އިރު މަޝްރޫއުއެއް ނިމިފައިވާ

މުޅިރަށުގެ ބޯފެނުގެ ޑިމާންޑަށް ކޭޓާރ ކުރާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ނިޒާމަކަށް ތަކަކީ އުވާރޭފެން ނަގައި ރައްކާކުރާ މަޝްރޫ .8

 33ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ކުރާފެން ރައްކާ މި ނިޒާމް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ވެސް ފެނަށްޖެހިފަިއވާކަމާއި،، ނުވާތީ

ރަށަކަށް މި  33 ރަށުގެ ތެރެއިން 47ގާފައިވާ ރަށަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހުްނ. އެގޮތުން، މި މަޝްރޫއުތައް ހިން

މަޝްރޫއު ނިންމާފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުންވެސް ކުއްލި ހާލަތުގައި ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، މިހެން ދިމާވަނީ، ރަށަްށ 

ސަބަބުން  ނެތުމުގެއެކަށީގެންވާ ކެޕޭސިޓީގެ ހަޓުތައް ނެތުމާއި ފެން ހަޓުތައް ސާފުކޮށް ވާރޭފެން ނެގުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި 

ފެަނށް ޖެުހމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްެލއް ގެނެސްދެވިފައިވަނީ ފެނުގެ ިވއުގަ ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަމުގައިވުން. އަދި، 

http://www.audit.gov.mv/
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ރަށްރަށުގައި ކަމުގައިވާއިރު، ެފނުގެ ވިއުގަ ގާއިމުކޮށްދިނުމުގަިއ އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަެމއް ތަކުރާރުކޮށް ފެން 

 ރަށްރަށަށް އެަކށީގެންވާ ހައްލެއް ނުިލބި ގިނަ ުދވަސްތަކެއްވެފައިވުން.  މި، ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްރަށަށް ދެވިފައިނުުވމުގެ ސަބަބުން

 ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް  ރައްކާކުރާވާރޭފެން  .9

ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ބީލަން ހުަށހަޅާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން،  ރައްކާކުރާގޮތުްނ، ާވރޭފެން ނަގާ އިތުރުކޮށްދީފައިވުން. އެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި  72އެވަރެޖްކޮށް 

ދުވަސް އަދި  30އެއްބަސްވުންތަކުގައި އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި  އެކިއެކި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ހެދިފައިވާ

ވަނަ އަހަރަށް ހިންގާފައިވާ  2018އިން  2015 ،ދުވަސް ހިމަނާފައިވުން. ނަމަވެސް 90އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި 

ފުރަތަަމ  )(%28 އަށްމަޝްރޫ 5 މުއްދަތު އިުތރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި )(%94 މަޝްރޫއުގެ  17މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން 18

 ުގނަ އިތުރަށް މުއްދަތު ދީފައިވުން.  3އެއްބަސްވި މުއްދަތަށްވުރެ 

ބޭނުންވާ ނަތީާޖ މިފަދަ މަޝްރޫއުތަުކން ޓެއިންކޮށް ބަލަހަްއޓާފައި ނުވުމުެގ ސަބަބުން ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމު މެއިން .10

ނުކޮށް ިގނަ ދުވަސްވެފައިވުމުެގ ތު މަރާމާރ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގެ އިޖްިތމާއީ ތާނގީތައް އެޮގތުން،  .ނުދިއުންހާސިލުވަމުން 

އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ބޯވެފައިވުން. އަދި ބައެއް ތާނގީތައް ަހލާުކވެ، ތާނގީތަކުގެ ަމތީގައި ހިރަުފސްސަބަބުން 

 ތަފްސީލުތައް ަބލަހައްޓާފައި ނުވުން.ސާފުކޮށް ބަލަހަްއޓަމުންދާ ގޮތުގެ  އިދާރާތަކުން، ތާނީގތައްއުންސިލު ރަށްތަކުގެ ކަ

 ދޭގޮތް  އިސްލާހުކުރަން ލަފާ 

ގާއިމްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެނާއި  އިރުމުގެ ގޮތުން، ިމހާރު ރަށްރަށުގަރަށްރަށުން ފެަނށްޖެހޭ މައްސަަލ ހައްލުކު .1

ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމައި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިޭބނެ އިްނތިޒާމް އަވަސްކުރުމަށް 

ލް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަ

 ޗަރ އަށް ދަންނަވަމެވެ.އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްހައުސިންގ 

ފެން  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން، ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހާރު ޭބނުންކުރާ މޮޑެލް ދިރާސާކޮށް .2

ނުގެ ކޮލިޓީ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ފެ ޓިފައިސެފެން އުފުލާ އުޅަނދު  ރިވިއުކުރުމަށާއި،ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލު އަލުން 

 އުސޫލުއަށް އަސަރު ނުކުރާނެހެން ެފްނ އެއް ތަނުން ައނެއް ތަަނށް އުފުލޭ ފަދަ ގޮތަަކށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

 މަށާއި؛އެކަށައެޅުމަށް އިސްކަންދިނު

ފެނަށްެޖހޭ ރަށްތަކުގެ ީނޑް އެނަލިސިސްއަށް   ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ރައްކާކުރާވާރޭފެން ނަގާ  .3

 އެދޭ ރަށްރަށަށް އިސްކަންިދނުމަށާއި؛ފެނަށް އެންމެ ގިނައިން ، ރިއާޔަތްކޮށް

މަޝްރޫއުތަކުގެ މުއްދަތު ކަނަޑއެޅުމުގައި ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ކުިރއަށް ގެންގޮސްފައިވާ  .4

ބާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް މުއްދަުތ ކަނޑައެޅުމަށާއި މަޝްރޫއުތައް ރޭވުމުގެ މަރުހަލާގައި މަޝްރޫއުތަކުން ލިިބފައިވާ ތަުޖރި

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލު އިދާރާތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިކުރުން އިތުރުކުރުމަށާއި މަޝްރޫއުތައް ތަންފީޒީ މަރުހަލާތަކުގައި 

 ލަސްވާނަމަ އޭގެ ސަބަބުތަްއ ހޯދައި، ދުރާލައި މަޝްރޫއުތަކުގެ މަސައްކަތް  މޮނިޓަރކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަާށއި

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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އަށްދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްަވރާކޮށް ކުރި ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި

 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ދަންނަވަމެވެ. ،އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

ލިޔުމުން ހަވާލުކުރުމަށާއި، ވާރޭ ފެން  ންމައި، ކައުންސިލު އިދާރާތަކާނިޒާމުތަކުގެ މަޝްރޫއު ނި ރައްކާކުރާވާރޭފެން  .5

ރައްކާކުރާ ނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓައި މަރާމާތުކުރުމަށް އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި، އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މިފަދަ ތަންތަން 

 އްސުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ދަންނަވަމެވެ.މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޭޓނެ އިންތިާޒމް ހަމަޖެ

 ނިންމުން 

މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ  60އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  15ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފާިއތުވި ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ ރަށްތަކަށް 

ރުފިޔާ މިކަމަށް ޚަރަދުވެފައި  މިލިއަން 40.7ވަނަ އަހަރަށް ޖުމުލަ  2019ވަނަ އަހަރުން  2014ރުފިޔާ ހޭދަވެފައިވާއިރު، 

، ތެރެއިން ބޮޑު އިންސައްތައެއް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްކުރާ ދަތުރުތަކަށް ހޭދަވެގެ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ވެއެވެ.

ފެން ފޯރުކޮށްިދނުމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރާ މޮޑެލް އެހެންކަމުން، ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚަރަދު އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުވެފައިވެއެވެ. 

ދިރާސާކޮށް ފެން އުފުލުަމށް ހިނގާ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ އެހެން އިްނތިޒާމުތަކެއް ހޯދުމަކީ މުިހންމު ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ގެ  2020އަހަރުން  ވަނަ 2018 ،ެއދިފައިވާ މިންވަރަށް ފެން ފޯރުކޮށްދީފައި ވީނަމަވެސް ރަށްތަކުން ފެނަށްޖެހޭއަދި، 

 ނުވެއެވެ. ރިކުއެސްޓަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފެން ފޯރުކޮށްދެވިފައި %81ނިޔަލަށް ފެނަށް އެދި ހުަށހަޅާފައިވާ 

 މުޅިން ފެން ،ތަކުން ފެނަްށ އެދި ރިކުެއސްޓު ނުކުރުމާއިކައުްނސިލްބައެއް ފެްނ ުހސްވުމުގެ ކުރިން ނީ މިކަން މިހެން ދިމާވަ 

 މުގެ ަސބަބުން ކަްނފާހަގަކުރަމެވެ. ަރށްތަކަށް އިސްކަންދޭންޖެހުފެން ހުސްވެފައިވާ ހުސްނުވަނީސް ފެނަށް އެދޭ ރަްށތަކަށްވުރެ،

ރަށަކަށް ހޫނު މޫސުމާއި ގުޅިގެން ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާަކްނ  33 ރަށުގެ ތެރެއިން 47ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ރައްކާކުރާފެން 

މި ރަށްރަށުގައި މި ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމުގައި ފެނުގެ ޑިމާންޑަށް ރިއާޔަތް ކޮށްފައިނުވުމާއި  ،މިހެން ދިމާވެފައިވަނީ ފާހަގަކުރަމެވެ.

ފެން ތާންގިތައް ސާފުކޮށް ވާޭރފެން ނެގުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުމާއި ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުެގ 

އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި ކައުންސިލު އިދާރާތަކާ ދެމެދު އެކުލަވާލެވިފައި ނުވުމުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް މިނިސްޓްރީ 

ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ހިންގުނު ަމޝްރޫއުތަކުގެ ނަތީޖާ އެްނެމ  ރައްކާކުރާސަބަބުންނެވެ. ިމހެންވުމުގެ ސަަބބުން، ވާރޭެފން 

 އެދެވޭގޮތުގައި ހާސިލުވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވޭތުވެ ދިޔަ  ،މޫސުމުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށްވުރެ ޮބޑަށް އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކުރަމުންދާކަމާއިހޫނު 

 2021 އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތައް ހިމެނިފައިވާކަމާއި 55އަހަރުތަކުގައި ފެން ފޯރުކޮށްދީފަިއވާ ރަށްތަކުގެ ނިސްބަތުން %

ރަށެއްގައި ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްފައިވާއިރު  43 މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ފެނުގެ ވިއުގަ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފެނުގެ

ފެނަށް ޖެުހމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ށެއްގައި މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް، ހުރިހާ ރަ

ގާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި ކަމުގައިވާއިރު، ފެނުގެ ވިއުގަ ގާއިމުކޮށްދިނުމުގައި  ހައްލެއް ގެނެސްދެވިފައިވަނީ ފެުނގެ ވިއުގަ

މިރަށްރަށަށް އެކަށީެގންާވ ، އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ތަކުރާރުކޮށް ފެން ފޯރުކޮްށދޭ ރަްށރަށަށް ދެވިފައިނުވުމުގެ ސަބަުބން

 ހަގަކުރަމެވެ.ހައްލެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަެކއްވެފައިވާކަން ފާ

                        -------------------------------- 
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 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހޫނު މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ ޕަރފޯމަންސް 

 ތައާރަފު  .1

ލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މައްސަލަ ހައް ށްތަކުން ސާފު ބޯފެން ހުސްވާމި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ހޫނު މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ ރަ

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރެވުނު  4(އޮޑިޓް ޤާނޫނު) ގެ  4/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަމުންގެންދާ

އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު  ،ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި

 ،މެނޭޖްމަންޓަށް ުހށަހެޅުމާއެކު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން އޮޑިޓުގައި ާޝމިލުވާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށައެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެްނ މި

www.audit.gov.mv .ެގައި ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވ 

ޑް ޓެކްނޯލޮޖީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެްޓ ޗޭްނޖް އެން ،މި އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު

މި އޮޑިޓަށް ން ކަުއންސިލުތަކުލޯކަލް  ސެންޓަރާއި ފެނަކަ ކޯޕަޭރޝަން ލިމިޓެޑް އަދިރސްޓަރ މެނޭޖްަމންޓް ނޭޝަނަލް ޑިޒާ

 ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް މިފުރުސަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 އޮޑިޓުގެ ބޭނުން 

 ދައުލަތުން ކުރަމުންގެންދާލުކުރުމަށް ތަކުން ބޯފެނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަލަ ހައްރަށްރާއްޖޭގެ އެކި  މޫސުމުގައި ހޫނު ،މި އޮޑިޓަކީ

މި މަސައްކަތާއި ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓެކެވެ. 

 ޝަނަލް ޑް ޓެކްނޯލޮޖީއާއި ނެމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެން އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި،

ކައުްނސިލް އިދާރާތަކުން މިކަމާ ލޯކަލް އަދި ބައެއް  ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިިމޓެޑްޒާޑި

 ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. ދިރާސާ ހޯދައިލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅުންހުރި

ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންތޯއާއި ފެން  ރަށްތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދީފަިއވަނީ އެކަށީގެންވާ މި އޮޑިޓް މެދުވެރިކޮށް، ފެނަށްޖެހޭ

ފޯރުކޮށްދެވޭ ރަށްތަކަށް އެކަށީގެްނވާ މިންވަރަށް އަދި ވަގުތަށް ފެން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭތޯއާއި ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 

ލިަފއިވާނެއެވެ. މި އޮޑިޓްގައި ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެުމން ދޭތޯ ބެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫތަކުގެ ފައިދާ އެދެވޭ

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ފެނުގެ މައްސަލަ ހަްއލުކުރުމަށް ކުއްލި ހާަލތްތަކުގައާއި ދުރުރާސްތާއަށް ވިސްނައި  2019އިން  2014

 ކޮށްފައިވާ ކަންތަކަށް ބަލަިއފައިވާނެއެވެ.
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 އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް އަދި އޮޑިޓްގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެޅި ބައިތައް 

ޓަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ހޫނު މޫސުމުގައި ބޯފެަނށް ޖެހުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް މި އޮޑި

ބެލުމަށް ކުރެވުނު ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓެކެވެ. މި އޮޑިޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ 

 މެނޭޖްމަންޓް ސެންަޓރާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެާޑއި ރަށު ކައުންސިލުތަކެވެ. ަޝނަލް ޑިޒާސްޓަރނެއެންވަޔަރަންމަންޓާއި 

އަށް ރަށްރަށަށް ސާފު ބޯފެްނ ހުސްވުމުގެ މައްސަލަ  2019އިން  2014މި އޮޑިޓުގައި ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 

ސައްކަތްތަކާއި ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ޕަރފޯމަންސަށެވެ. ހައްލުކުރުމަށް އެކި އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މަ

 ގެ ނިޔަލަށް ބެލިފައިވާނެއެވެ. 2021އިން  2005އަދި ބައެއް ބައިތަކުގެ ގޮތުން 

 ބަޔަކަށް ބަލައިފައި ވާނެއެވެ. އެ ބަިއތަކަކީ: 3މި އޮޑިޓުގައި މައިގަނޑު 

 ބެލުން  ގޮތަްށތޯ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ޚަރަދުކުޑަ އެންމެ ދަުއލަތަށް ފޯރުކޮށްދީފައިަވނީ ފެން(ހ) 

 (ށ) ފެނަށްޖެހޭ ރަށްތަަކށް ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނުގައި ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އަދި ވަގުތަށްތޯ ބެލުން 

 ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާއި އޭގެ މަގުސަދު ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރު ރައްކާކުރާ(ނ) ފެަނށްޖެހޭ ރަށްތަކުގައި ާވރޭފެން 

 

 އޮޑިޓް ކްރައިޓީރިއާ 

މި އޮޑިޓްގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތަކުގެ ކްރައިޓީރިއާގެ ގޮތުގައި ބަލައިފައިވާނީ ތިީރގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނާއި 

 ؛ގަވާއިދުތަކާއި ހަމަތަކަށެވެ

 2017ވަރޭޖް ޕޮލިސީ ނެޝަނަލް ވޯޓަރ އެންޑް ސު •

 )2017 – 2005މެނޭޖްމަްނޓު ސެންޓަރުގެ މެންޑޭޓު ( ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ •

 2017ނެޝަނަލް އެވެއަރނެސް ސްޓްރެޓެޖީ  •

 ކައުންސިލު އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ ޕޮލިސީ ނޯޓުތައް •

 

 ގެންގޮސްފައިވާގޮތް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް 

 (INTOSAI) ލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮްފ ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްނަމި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަ

 (ISSAI) ނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްރއިން ނެރެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އިންޓަ

 ވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ފޯރ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް" ގައި 

ފެނަކަ  މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރމި އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި 

އޮޑިޓުގަިއ  ،ކޯޕަރޭޝަނާއި ކައުންސިލު އިދާރާތަކުން ިލބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މައުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށްެގންނެވެ. މީގެ އިތުރުން

 .ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަަކށް ާބރުދޭ މައުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ހޯދާފައިވާނެއެވެ

މި އޮޑިޓް ފަށައިގަނެވުނީ އޮޑިޓުަގއި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭްއވުނު ބައްދަލުވުމަކުްނނެވެ. މި ަބއްދަލުވުމުގައި މި އޮޑިޓުެގ 

މި އޮޑިޓްގައި  ،ނޑައެޅިފައިވާ ބައިތައް މެނޭުޖމަންޓާއި ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދިސްކޯޕާއި އޮޑިޓުގައި ބެލުމަށް ކަ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާއި އަދި މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓުގައި ޝާމިލުވާ 
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އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް  ،ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އޮޑިޓް އެވިޑެންސާއި ކޮމެންޓަށް ބިނާކޮށްފަރާ އެ ،ފަރާތްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހިއްާސކުރެވި

 ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް ގެނެވިަފއިވާނެއެވެ.

 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 1އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް މި ރިޕޯޓުގެ އެޕެންޑިކްސް 

 އޮޑިޓް މައުޟޫއު  .2

އަތޮޅުގެ  26 ގުދުރަތީ ރަށުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކުދި އަދި ތިރި ޖަޖީރާ ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި 1,192ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ 

ކިލޯމީޓަރު ދިގުކޮށް އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ތެރޭގައިވާ  820 ގާތްގަނޑަކަށް އުތުރުން ދެކުނަށް މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ގައުމެކެވެ.

ރަށުގައި  188ގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  އިދާރީ ދާއިރާ  20މީހުން،  407,660ގައުމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ގޮތުގައި 

ަވނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުުމން ދައްަކއެވެ. މި ހުރިހައި ރަށްތަކަކީވެސް ކަނޑުގެ ސަތަހަ (ސީ  2014ދިރިއުޅެމުން ދާކަން، 

 މީޓަރު އުސްމިން ހުންނަ ރަށްތަކެކެވެ. 1.5ލެވެލް) އަށްވުރެ އެވަރެޖްކޮށް 

ވަނަ ގަރުނު ފެށުމާ ހަމައަށް ބޭނުންކޮށްފައިަވީނ   20މީރު ފެންފަށަލައިގެ ބޭނުން  ގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ބިމުން ނަގައިއްޖޭދިވެހިރާ

 ބުއިމަށާއި ކެއްކުން އަދި ގޭތެރޭަގއި ކުރަންޖެހޭ ޒަރޫރީ ކަންތައްތަކަށެވެ. ގިނަ ރަށްރަށުގައި ގުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ މީރު 

މިންވަރު އިތުރުވުމާއި،  ފެން ޭބނުންުކރާ ، ވަރަށް ުތނި ަފށަލައެއްކަމަށްވެފައި، ރަށްރަށުގެ އާބާދީ އިތުރުވެފެން ފަށަލައަކީ

ރަށްރަށުގައި ބިމުގެ ފެން  ފެން ބިމަށް ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން، ގިނަ ފެންފަށަލައަށް ގެއްލުންާވފަދަ ކެމިކަލާއި ނަޖިހާއި ނަޖިސް

 ށް ތަޣައްޔަރުވެފައެވެ. ވަނީ ބޭުނން ނުކުރެވޭ ަވރަ ފަށަލަ

ވަނަ އަހަރުގެ ަތފާސްހިސާބު ތަކުން ދައްކާޮގތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާީދެގ  2014ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްެޓޓިކްސްގެ 

މީހުން ބުއިަމށް ބޭުނންުކރަނީ ވާރޭ ފެނެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ބުއިމަށާއި ކެއްކުމަްށ ވާރޭ ފެން ބޭނުންކުރަމުން  87%

ނީ ގޭގޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފެން ތާނގީ ތަކުންނާއި ރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިޖްތިމާއީ ފެންތާނގިަތކުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ދަ

 2500ރުމަށްޓަކައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ގެއަކަށް ޘާއާގުޅިގެން ވާރޭފެން ރައްކާވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރި 2004

ކަޅުހަންވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ހޫނު މޫސުމާ ގުޅިގެން ގޭބިސީތަކުގައި ވާރޭ ފެން ރައްކާކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ލީޓަރުގެ 

ތާނގިތަކުްނ ފެން ހުސްވުމުން، އާންމު ފަރާތްތައް ބަރޯސާވަނީ ަރށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ާގއިމްކޮށްފައިވާ އިޖްތިމާއީ 

ގެ ތާނގީތަކުގައި ެފން ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަނީ އާބާީދއަށް ބޭނުންާވ ވަރަށް ވުރެ ށްރަށުކަށެވެ. އެޮގތުން، ިގނަ ރަތާނގިތަ

 މަދުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ރަށްރަށުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އިޖުތިމާއީ ފެން ތާނގީތައް އާންުމގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ޭގގެއަށް ބޭނުންވާ ބޯެފން 

 ތިސާދީ (މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް) މަސައްކަތްތަކަށެވެ.  ނެގުމަށާއި އެރަށެއްގެ އިގު

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިރުވައި މޫސުމާ ގުޅިގެން ފެން ލިބުން ދަތިވެފައިވާ ރަށްތަަކށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  2005

 ރައްކާކުރާތުްނ، ރަށްރަށުަގއި ފެނުގެ ވިއުގަތައް ގާއިމްކުރުާމއި ވާރޭ ފެން މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮ

ނިޒާމުތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމާއި ރިވާރސް އޮސްމޯސިސް (އާރު.އޯ) ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެހީގައި ޕްލާންޓުތައް ގާއިމުކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދެއެވެ. 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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އިން ފެށިެގްނ  2005ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަްތ 

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަީނ  2016

ސެންޓަުރ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޝަނަލް ޑިޒާނެ

ފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބީލަން އުސޫުލްނ  ،މެދުވެރިކޮށް

 2017މި މަސައްކަތް  ހޮވައި އެފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށެެވ.

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުެގ 

މެންޑޭޓަށްވަނީ ބަަދލުކުރެވިފައެވެ. ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަުކްނ 

ރަްށރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްޭދެނ  މޫސުމުގައި ފެނަށް ޖެހޭ ހޫނު

ގޮތާއި މިކަމަށް ހިނާގނެ ޚަރަދާއި ޔުޓިލިޓީތަކަށް ިމ 

މަސައްކަތް ކުރަން ފެންނަ އެްނމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްތަްއ 

ހިމެނޭ ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހެޅުމަށް ހުރިހާ ޔުޓިލިޓީ ތަކަްށ 

ވަނީ ފުރުސަތު ދެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ފުރުސަތު ދެވުުނ 

ލް ތެރޭގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަ މުއްދަތުގެ

ލިމިޓެޑުންކަމާ، މި މަސައްކަތް  ހުށަހެޅީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ 

އޮްފ  ހޯދައި އެފަރާތާ ހަވާލުޮކށްފައިާވކަމަށް މިނިސްޓްރީ

  .އެންވަޔަރަންމެންޓުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ

 ކައުންސިލްތައް 

އިޖުިތމާއީ ތާނގިަތއް •

 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ތާްނގިތަުކގައި  އިޖުިތމާއީ•

 ފެންހުިރވަރު ބެލުން 

ފެނުގެ ރިުކއެސްޓް ފެނަކަ •

ބްރާންްޗ/ަމއި އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުން 

 

ޗް އޮފީސް ފެނަކަ ބްރާން   

ނުގެ ރިުކއެސްޓް ެވރިފައި ފެ

 ކުރުން 

ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް ފެން   

ފެން ބޭނުްނވާ ރަށްތަކަށް •

 ފެން ފޯރުކޮށްދިުނން 

 ފެނުގެ ކޮލިޓީ ޗެކްކުރުން •

 ފެނަކަ މައި އޮފީސް 

އެންމެ ަކއިީރގަިއވާ •

އާރް.އޯ ޕްލާންޓް 

 އޮޕަރޭޓަަރށް އެްނގުން 

 ބިލްކުރުން މިނިސްްޓރީއަށް •

 މިނިސްޓްރީ 

 ފެނަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ރަށް 

ފެން  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓްިއން އިން ފެށިގެން 2017 – 2ޗާޓު 

 ފޯރުކޮށްދިުނުމގެ ޕްރޮެސސް ކުިރއަށްދާ ގޮތް 

ގެ މަސައްަކތްތަކު ކޮށްފަިއވާ އެކި ފެނުގެ މަްއސަލަ ހައްލުކުުރމަށް ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން  އަހަުރގެ ވަނަ 2019 އިން ފެށިގެން 2005 - 1ޗާޓު 

 .ވެޔެިކުއންތަކަށް ބިނާކޮށެ މި ައދަދުަތއް ގެެނސްަފއިަވނީ އެން.ޑީ.ެއމް.ސީ އަދި ިމނިސްޓްރީ އޮފް އެްނވަޔަރަްނމަންޓުން ލިބިަފއިވާ ލި .ދުޚަރަ 

 ވެ.ދޯިނގައި ފެން ފޯރުކޮްށދީފަިއވާ ރަުށގެ އަަދދުތައް ިހސާބުުކރުުމަގއި ތަކުރާރުކޮްށ ފެން ފޯރުކޮށްދީފަިއވާ ރަށްަތއް ހިެމިނފައިާވނެއެ 

 ގާއިމުކުރުން  ފެނުގެ ވިއުގާ
 ރަށް  43

 ވާރޭ ފެން ރައްކައުކުރާ ނިޒާމު 
 ރަށް 47

 ދޯނީގައި ފެން އުފުލުން 
 ރަށް  1079

 މިލިއަން ރުފިޔާ  60.3

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދޭގޮތް  .3

 ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ދައުލަތަށް އެންމެ ޚަރަދުކުޑަ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަށްތޯ ބެލުން  3.1

 މަސައްކަތް ދެމެެހއްޓެނިވި ގޮތުގައި ކުރިއަށް  ރުތަކުގައި ފެން ޯފރުކޮށްދިނުމުގެއޮޑިޓުގެ މިބައިގައި ބަލައިފައިވާނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަ

މިކަން ހާސިލުވަމުންދާ ިމންވަރު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ،ގެންގޮސްފައިވޭތޯއާއި އެކަމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ތަކަށެވެ. އެގޮތުން

 ؛މި އޮޑިޓުގައި ބަލައިފައިވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކެވެ

ކުޑަވާނެ ގޮތުގައި ފެން ފޯރުކޮްށދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭތޯ  ޚަރަދު  ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އެންމެ •

  ބެލުން

 ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ެފނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ޮގތް ބެލުން  •

 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭތޯ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ޚަރަދު އެންމެ ކުޑަވާނެ ގޮތުގައި ފެން  3.1.1

 ބެލުން 

 ކުއްލި ހާލަތުގައި ރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވުން ) ހ(

މޫސުން (އިރުވައި އަދި ހުޅަނގު) ތަޖްރިބާކުރާ ގައުމެކެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގައި  2ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެހެން ގައުމުތަކާ ޚިލާފަށް 

ރަށްރަށުން ބޯފެްނ  ބައެއްވާރޭވެހުން މަދުވެ، އިރުވައި މޫުސން ދިގުލައިގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެްނ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ 

 އެ ރަށްރަށަށް ސަރުކާރުންދަނީ ބޯފެން ފޯރުކޮްށދެމުންނެވެ.، ންހުސްވުމާ ގުޅިގެ

 ނެޝަަނލް ޑިޒާސްޓަރިގނަ ރަށްރަށުން ފެން ިލބުން ދަތިެވ،  ގެވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަތޮޅުތެރޭ 2005

ވަނަ  2017 ،އަދި ފާހަގަކުރެވެެއވެ.މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަުރ (އެން.ީޑ.އެމް.ސީ) މެދުވެރިކޮށް ފެން ޯފރުކޮށްދީފައިވާކަން 

އަހަރުން ފެށިގެން އެން.ޑީ.އެމް.ސީން ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ުގޅިގެން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހަރަކުވެސް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ދަށަށް ބަަދުލކުރެވި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮންމެ އަ

ވެފައިވާކަން  އިތުރު ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިންވަރު 2020އިން  2005ފެން ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު، 

ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަަބބުން އެކި އަހަރުތަކުގައި ފެނަށްޖެހޭ ރަށްތަކުގެ އަދަދާއި މިންަވުރ 

ޔަކަން ފާހަގަ ) ބަަދުލވަމުން ދ3ިގެ ސަބަބުން އެކި ައހަރުތަކުގައި ފެން ފޯރުކޮށްދެމުްނދާ މިންވަރު (ޗާޓު ތަފާތުވުމު

އެކި  ގެއަތޮޅުތެރޭ ޓަނުގެ ެފން ކޮންމެ އަހަރަކު 3168ނަމަވެސް، އާންމު ގޮތެއްގައި އެވްރެޖްކޮްށ އެހެން ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2009އްދަތުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ފެން ފޯރުކޮށްދިންކަމަށް ިރކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި މި މު

 ،2016، 2011 ،މީގެ އިތުރުން ޓަނުގެ ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 7469ވަނަ އަހަރުގައިކަމާއި އެ އަހަރު 

 ވަނަ އަހަރު ފެން ފޯރުކޮށްދިން މިންވަރު އެަވރެޖް މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  2020އަދި  2019

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ޓާގެޓް ވަކި ރަށްތަކެއްގައި  ގޮތަކީ ހޫނު މޫސުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަމަލުކުރަމުން ގޮސްފައިވާ

އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ ރަށެއްގައި  މުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމާއި ފެން ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރު

ރަށެއްގައި ެފނުގެ ވިއުގަ ގާއިމްކޮށް  43ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021،ފެނުގެ ވިއުގަ ގާއިމްކުރާ ގޮތަްށ ބަދަލުކޮށް

ަވނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނުގެ ވިއުގަ ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް  2023ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި 

ހަރަކު ކުރަމުންދާ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވި ފެނުގެ ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަ

 މައްސަލަ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހައްލުކުރެވޭނީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ގާއިމްކުރަމުންދާ މަޝްރޫއުތައް ނިމިގެންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

) އެކުލަވާލައި 2025-2020ލަނޑުދަނޑީގެ މައްޗަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭން ( 6މީގެ އިތުރުން، މައިގަނޑު 

ތަންފީޒުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުަރމެވެ. މި ޕްލޭނުގައި ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި 

އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހިމަނާފައިވާނެކަމަްށ 

  މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.އެ

ހައްލުނުވެ، ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވަނީ، ފެނުގެ އެކިއެކި މަޝްރޫއުތައް  ން ފޯރުކޮށްދިުނމުގެ މައްސަލަ އެހެންނަމަވެސް ފެ

ފައިނުވުމާއި (ސަފުާހ ހިންގުމަށް ރަށްތަްއ ކަނޑައެޅުމުގައި ފެނުގެ މައްސަލަ އެންމެ ޮބޑަށްޖެހިފައިވާ ރަށްރަށަށް އިސްަކންދީ

ފެްނ ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ިނންމުމަށް ދިގު މުއްަދތެއް  ،)153.3ނަންބަރު 

ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ  މުގެ ސަބަބުން ކަމަށް މި އޮޑިޓުގައިހޭދައިވެފައިވުމާއި ފެނުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން ލަސްވެފައިވު

މިހެން ދިމާވަނީ ވާރޭ ެފން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެ ނިޒާމްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ  ،އިތުރުން

އި، ރަށުގެ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމާއި ހޫނު މޫސުމަށް މި ނިޒާމްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ތަްއޔާރު ނުކުރުމާ

 ބޭނުންތަކާ އެއްވަރަށް މި ނިޒާމްަތއް އަޕްގްރޭޑް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޑި ން ތަހައްމަލްކުރަމުންދާއިރު، އޮއަތޮޅުތެރޭ ގިނަ ރަށްރަށުން ކޮންމެ އަހަރަކު ހޫނު މޫސުމާ ގުޅިގެން ފެނުގެ ދަތިކަ

 ން ދު ުކޑަ މޮޑެލްއެއް ނޫންކަރުކޮށްގެްނ އެ ރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުކޮްށިދނުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ޚަރަދޯނިފަހަރުގައި ފެން ބަ
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ޓަނޭޖް އެވްރޭޖް

 ގެ ނިޔަލަށް ފެން ފޯރުކޮށްދީފަިއވާ މިްނަވރު (ަޓނޭޖް) 2020އިން  2005 - 3ޗާޓު 

 .ަމއުލޫމާތު އޮޑިޓަށް ލިބިފަިއނުާވތީ އެ އަަދދުަތއް ހިމެނިަފއި ުނވަނީެއވެވަނަ އަަހރުގެ  2012އަދި  2010ނޯޓު : 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އަހަރުން ައހަރަށް ފެނަށްޖެޭހ ރަށްތަކުގެ ައދަދު އިތުރުވަމުންދާއިރު، މި މަްއސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.ވެސް އިތުރުވެގެންދާނޭކަން  ވެސް  މުސްތަގުބަލުގައިރުގެ ޚަރަދުނުލިބި ދިގުލައިގެންާދނަމަ ސަރުކާ

 

 ފައިވުން ގެ ނިޔަލަށް ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށް ޖެހޭ ރަށްތަކުގެ އަދަދާއި ޚަރަދު އިތުރުވެ  2019އިން  2014(ށ) 

ހުސްވުމުގެ މައްސަލަ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިމަތިވެ، މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުން ސާފު ބޯފެން 

ގޮތުން ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު، ފެނަށް އެދޭ ރަށްރަށަށް ފެްނ ފޯރުކޮށްދެމުންދެއެވެ. އެގޮތުން، މި އޮޑިޓުގެ މުއްދަތުގައި 

 ރަަށށް 390ޖުމްލަ  )ވަނަ އަަހރުގެ ނިޔަލަށް 2019އިން  2014(

(ތަކުރާރުކޮށް އެދިފައިވާ ރަށްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް) ެފން 

(ސާޅީސް މިލިއަން  40,696,771ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، މިކަމަށް 

ހަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެކެއް) ރުފިޔާ 

 ހޭދަކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފެން ަގތުމަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ޚަރަދުގެ 

ކުރާ ޚަރަދާއި ދޯނީގައި ފެން އުފުލުމަށް (ރަށުގެ ދުރުމިަނކަށް 

 2014 ،އެގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓަކަށް ބިނާޮކށް) ކުރާ ޚަރަދެވެ. 

މި ، ރަށަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި 82ވަނަ އަހަރު  2019ރަށަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު  61ވަނަ އަހަރު 

(ތިން މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ސައުވީސް ހާސް ހަ ސަތޭކަ ފަންސާސް އަށެއް)  3,924,658ވަނަ އަހަރު  2014މަސައްކަތަށް 

(އެގާރަ މިލިއަން ސާޅީސް ތިން ހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ)  11,043,280ވަނަ އަހަރު  2019ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު 

އިތުރުވުމެއްކަމާއި، ޚަރަދުގެ  %34ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުން، ރަށްރަށުގެ އަދަދުން މިއީ 

ުގނަ (ޯނޓު 2.3ގޮތުން މިއީ 
2

ރަަށށް ފެން ފޯރުކޮްށދިނުމަްށ  65ޖްކޮށް އަހަރަކު އެވަރެ ައދި މެވެ.) އިތުރުވުމެއްކަން ފާހަގަކުރަ

ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހޭދަކޮށްފައިވާަކްނ  (ހަ މިލިއަން ހަތް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ަފހެއް) 6,782,795

 ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައިވަނީ ފެން ފޯރުކޮށްދިން ރަްށތަކުގެ އަދަދާއި ހޭދަކޮށްފައިވާ ަފއިސާގެ އަދަދެވެ.  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

                                                           
ނޯޓު

2
ސާބުަތްއ އް މި ހި ަފއިވާ ަބދަލުތަގެ ަސބަބުން ައގަށް އަިއސްއި ތެުލގެ އަަގށާއި ިއންފްލޭޝަންފެން ފޯރުކޮްށދިނުަމށް ކޮށްފަިއވާ ަޚަރދުގެ ެތޭރގަ -  

 ަފއި ނުާވނެެއވެ.އިތައްޔާރުުކރުުމގައި ބަލަ

މިލިއަން ރުފިޔ40.7ާ

ރަދުޖުމްލަ ކުރެވުނު ޚަ

މިލިއަން ރުފިޔ18.41ާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  

އެންވަޔަރަމެންޓް

މިލއަން ރުފިޔ22.29ާ

ސީ.އެމް.ޑީ.އެން

 ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޮކށްފައިވާ ޚަރަދު 
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)މިލިއަން ރުފިޔާއިން(ކުރެވުނު ޚަރަދު  ރަށްތަކުގެ އަދަދު

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ަރށްަތކުގެ އަދަދާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުފެން  - 4ޗާޓު 

އިވާ މި އަދަދުތައް ގެނެސްފައިވަނީ އެން.ޑީ.އެމް.ސީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދީފަ –މައުލޫމާތު 

 މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 (ނ) ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަތުރުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު ފެން ގަތުމަށް ކުރާ ޚަރަދަށްވުރެ އިތުރުވުން 

(ދިހަ މިލިައން ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސް   10,535,162ވަނަ އަހަރު ޖުމުލަ 2016ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

(ތިން މިލިއަން ހަ ސަތޭކަ  3,655,361ވަނަ އަހަރު  2020ފަސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދޭއް) ރުފިޔާ އަދި 

 ފެން ފަންސާސް ފަސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

ގަތުމަށްކުރާ ޚަރަދާއި، ދޯނީގައި ފެން އުފުލުމަށް (ރަށުގެ ދުރުމިަނށް ބަލައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓަކަށް) ކުރާ ޚަރަދެވެ 
3
. 

 ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހޭދަވަނީ ފެން ފޯރުކޮށްދޭ ދަތުރުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައިކަން 

އަަހރު ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ  2016މި އޮޑިޓަށް މައުލޫމާތު ިލބިފައިވާ ައހަރުތަކުގެ ތެރެއިން  ،ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން

މިލިއަން ރުފިޔާ)  9.56( 91ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ %

ދަތުރުތަކަށް ހޭދަވެފައިވާއިރު، ފެން ގަތުަމްށ 

އެވެ. އަދި،  %9ހޭދަވެފައިވަނީ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ 

 3.26( 89ދުގެ %ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ޚަރަ 2020

މިލިއަން ރުފިޔާ) ދަތުރުތަކަށް ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު، 

ކަްނ  %11ފެން ގަތުމަށް ހޭދަޮކށްފައިަވނީ 

ވަނަ އަހަރު ފެން  2016ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ގެންގޮސްފައިވަނީ ބީލަން ުއސޫލުން ހޮވާފައިވާ 

ވަނަ  2020 ،. އަދިކުންފުންޏަކުންނެވެ 2އަމިއްލަ 

ކޮށްފައިވަީނ  އަހަރު ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ެމދުވެރިކޮށް އަމިއްަލ 

 އެކި ކުންފުނިތަކުންނެވެ. 

ފެނަށްޖެޭހ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްކުރާ ޚަރަދުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ފެން ފޯރުކޮށްދޭން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ކުރަންޖެހިފައިވަނީ 

ފެން ެނގުމަށް ދިގު ދަތުރުތަކެްއ ، އި ފެނުގެ ވިއުގައެއް ނެތުމާއިރަށްރަށް ހިމެނޭ އަތޮޅުގައި ނުަވތަ ކައިރި ސަރަހައްދެއްގަ

ފެނުގެ ކޮލިޓީ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ފެން އުުފލާ އުޅަނދަކީ ފެން އުފުލުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ، އަދި ، ކުރަން ޖެހުމާއި

އިދާރާތަކުން އެކަމަށް ހުއްދަދީފައިވާ އުޅަނދަކަށްވުން ޝަރުތުކުރެވިފައިވުމާއެކު، މިފަދަ އުޅަނދުތައް މަދުވުމުން ކަމާގުޅޭ 

މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލިނަމަވެސް މިކަމަށް . ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ށްވުމުން ވާދަވެރި ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން އަގު ކުޑަކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތު ހަނިވެފައިވާކަމަށް ކަމަ ޝަރުތުހަމަވަނީ މަދު ފަރާތްތަކެއް

   މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައިެވއެވެ. 

 

                                                           
 ސީ، މިިނސްޓްރީ އޮފް ެއންވަަޔރަްނމަންޓް ައދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ޯފރުކޮްށދީފަިއވާ .ެއމް.ޑީ.ސްަފއިަވނީ ެއންމި ައދަދުަތއް ގެނެ –މައުލޫާމތު  3

ދަލުތަކަށް ިރއާޔަތްކޮށްަފިއ ބަ ތައްާޔރުކުުރމުަގއި ތެލުެގ އަގަާށއި އިންފްޭލޝަނަށް ައިއސްފަިއވާ މައުލޫާމތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮެށވެ. އަިދ ހިސާބުަތއް 

 ނުވާެނއެވެ.

9,548,965

3,262,860

986,198
392,501

ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދަތުރު ޚަރަދު ފެން ގަތުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

ވަނަ އަހަރު ފެން  2020އަދި  2016  - 5ޗާޓު 

 ފިޔާއިން)ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ކުރި ޚަރަދު ބެހިފައިވާގޮތް (މިލިއަން ރު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ފެން  ،(ރ) ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ އަގުތައް ބޮޑުވުމާއި 

 ށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އިތުރުވުން ފޯރުކޮ 

އައި މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުެގ  ން ކުރަމުންއިރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުޮކށްދިނުމަްށ އެން.ޑީ.އެމް.ސީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ އަހަރުން ފެށިގެން ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް  2017، ދަށަށް ބަދަލުކުރެވި

، ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެފަރާތުްނ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. އަދި

ށް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެން ފޯރުކޮށްދެވުނު ރަށްތަކާއި ފެން ފޯރުކޮށްދެވުނު މިންވަރުގެ (ޓަނުގެ އަދަދު) މައްޗަށް ބިނާކޮ

އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވާ އަގުތަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބިލް ުހަށހެޅުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އެންވަޔަރަންމަންޓުން އެ ބިްލތަކަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ިލމިޓެޑުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވާ ައގުތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ަމސައްކަތަށް

އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ބިލްކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެ އަގުތަަކކީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިިމޓެޑުން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ޔެކިއުންތަކުން އިވާ ލިހިނގާ ޚަރަދުގެ ދެގުނަ ބޮޑު އަގެއްކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން މި އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފަ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 10.81ނިޔަލަށް) މި މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ  2019ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2017މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ( ،އެގޮތުން

ލުގައި އެވަނީ މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ިތރީގައިވާ ތާވަ

ވަނަ އަހަރުން ެފށިގެން ފެން ފޯރުކޮށްދިނުަމށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ފެަނކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަްށ  2017

 ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި އެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދާއި ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފަިއވާ ފައިސާގެ އަދަދެވެ.

 

 ޖުމްލަ  2019 2018 2017 ތަފްސީލު 

 18.5 11.04 3.35 4.02 މިނިސްްޓރީން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަަނށް ެދއްކި ފައިސާ 

 7.6 3.66 1.05 2.89 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ފެން ޯފރުކޮށްދިުނމަށް ކޮށްފަިއވާ ަޚރަދު 

 10.81 7.38 2.3 1.13 ފަިއދާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ފެން ފޯރުކޮްށދިުނމުގެ ަމސައްކަުތން ލިބުނު 

 %58.4 %66.8 %68.6 %28.1 މުޅި ކޮންޓްރެކްޓުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބޭ އިންސައްތަ 

 މިލިއަން ރުފިޔާއިން): މިނިސްޓްރީން ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަދަދު (1ތާވަލު 

ކޮްށފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެޭރގައި ހިމެނެނީ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދަތުރުތަކަށް ސަްބކޮންޓްރެކްޓް : ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  1ނޯޓް 

 ކުރެވުނު ފަރާްތތަަކށް ކޮްށފައިވާ ޚަރަދުަތކެވެ.

 ށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށެވެ.: މި ތާވަލްގައި ހިމަނާފައިވާ ހިސާބުތައް ތައްޔާުރކުރެވިފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަޭރޝަން ލިމިޓެޑުން މި އޮފީހަށް ހިއްސާކޮ 2ނޯޓް 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ރަށްރަށަށް ފެްނ 

އުފުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ވަސީލަތްތަކާއި 

މުވައްޒަފުންގެ ބޭުނންކޮށްގެްނ ނޫންކަމާއި، 

ކުރިންވެސް މި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތަކަށް 

ންޓްރެކްޓް ކޮށްެގންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ކޮ-ސަބް

އެގޮތުން، ެފނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުްނ 

މިކަމުގައި އަދާކުރަނީ ރިކުއެސްޓް ވެރިފައި 

ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްމަންުޓ -ކުރުމާއި ސަބް

ކަމާއި، އަދި މިކަންތައްތަކަށް މިނިސްޓްރީއާއެކު 

 %58.4 ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ އަގުގެ

އަން ރުފިޔާ) ފައިާދގެ ގޮތުގައި އެ މިލި 10.81(

 ކުންފުންޏަށް ލިބޭކަން ާފހަގަކުރަމެވެ. 

މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ، ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކުވެސް 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ފެން ފޯރުކޮށްދީފައި ކުޑަވެފައި ނުވާކަމާއި ފެން ފޯުރކޮށް ދިނުމަްށ ގިނަ ރަށްރަަށށް 

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

ގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތައް ން(ހ) ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ގާއިމުކުރަމު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް މެދުނުކެނޑި އަވަސް މުއްދަތެއް

 އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކޗަރ އަށް ދަންނަވަމެވެ. ހައުސިްނގ ޓެކްނޯލޮޖީއަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮްފ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ނިޒާމު ނުވަތަ ެފން އުފަްއދާ ޕްލާންޓު ގާއިމުކުރުްނ  ރައްކާކުރާ(ށ) ެފންފޯރުކޮށްދޭްނ ޖެހޭ ރަްށރަށަށް އަމާޒުކޮށް ފެްނ 

އަވަސްކޮށް، ފެން ފޯރުކޮށްިދނުަމށް މިހާރު ބޭުނންކުރާ މޮޑެލް ިދރާސާކޮށް ފެން އުފުލުމަށް ިހނގާ ޚަރަދު ކުޑަވާނެގޮތަށް 

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި؛

ޑަކުރުމަށް، އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިނުާވ (ނ) ފެން ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ހިނގާ ދަތުރު ޚަރަދު ކު

 އެކަން ހަްއލުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށާއި؛ ،ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ

އްބަސްވުމުގައި (ރ) ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެްއބަސްވުން އެކުލަވާއިރު، މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ދެނެގަނެ، އެ

ހުށަހަޅާ އަގުތަކަކީ ދައުލަތަށް އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަ އަގުތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެްޓ 

 ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ަދންނަވަމެވެ.

  

 މައި އޮފީހުގެ ޒިންމާތައް 

 ން ފެން ފައިވާ ރަށާ އެންމެ ކައިރީގައިވާ އާރު.އޯ ޕްލާންޓަކުފެނަށް އެދި  •

 އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުން 
ން ފެން އުފައްދާ ރަށާއި ފެނަށް ޖެހިފައިވާ ރަށާދެމެދު ހުރި ދުރުމި •

 ން ވަޒަންކުރު
ސް ލޫމާތު މައި ކަރުދާއުމިކަމާގުޅޭ މަ ޓެސްޓުކުރުމާއި ލިޓީފެނުގެ ކޮ •

 ން އަޕްޑޭޓްކުރު

 ޒިންމާތައް  ރަށްރަށުގައިވާ ކުންފުނީގެ ގޮފިތަކުގެ 

 ން ފެނަށް އެދި ފޮނުވާ ރިކުއެސްޓްތައް ވެރިފައި ކުރު  •
އްކަތް ރަށު ކައުންސިލު އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސަ •

 ން ދިޔުކުރިއަށް ގެން 
 ލޫމާތު ހިއްސާކުރުންއުހެޑް އޮފީހަށް މަ •
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 ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އަދި ވަގުތަށްތޯ ބެލުން ފެނަށް ޖެހޭ ރަށްތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނުގައި  3.2

އޮޑިޓުގެ މި ބައިގައި ބަލައިފައިވާނީ ފެނަށް ޖެހޭ ރަށްތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އަވަސް މިނުގައި ފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް 

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި  މިކަން ހާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު ،ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން

 ؛އޮޑިޓުގައި ބަލައިފައިވާނީ ތިރީގަިއވާ ކަންތައްތަކަށެވެ

 ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ދަުއލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހުއްދަކުރާ ފެންވަރުގެ (ކޮލިޓީ) ފެްނތޯ ެބލުން  •

ރަށްތަކުން ފެން ހުސްވެގެން އެދިފައިވާ މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވެފައިވާ އަދަދަށް ރަށްތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭތޯ އާއި  •

 ތެރޭގައި ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭތޯ ބެލުން 

 

 ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހުއްދަކުރާ ފެންވަރުގެ (ކޮލިޓީ) ފެންތޯ ބެލުން  3.2.1

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފެނަކީ ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފެންކަން (ހ) ހޫނު މޫސުމުގައި ބޯފެނަށް ޖެހޭރަށްތަކަށް 

 ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން 

އިރުވައި މޫސުމުގައި ބޯފެނަށް ޖެހޭ ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިާވ ފެނަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކޮލިޓީގެ 

ާވ ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން އޮޑިޓުކުރި މުއްދަތާ ހަމައަށް ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައި 2014ފެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮުތން، 

ލިމިޓެޑް އަދި  ސް.ސީ) އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު (އެމް.ޑަބްލިޔު.އެވަ ފެނަކީ މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސު

ްނ ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްަފއިވާ ފެން ޕްލާންުޓތަކުން އުފައްާދ ފެންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކު

ގެ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ބޯފެންކަމާއި އެއީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ISO 17025އަދި މި ފެނަކީ 

ލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ގައިޑްލައިންތަކަށާއި ވޯލްޑް ހެ

ޑުތަކަށް ފެތޭ ކޮިލޓީގެ ފެްނކަން އޯގަނައިޒޭޝަނުގެ ސްޓޭންޑަ

އުފުލުމަށް ކަށަވަރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފެން 

ބޭނުން ކުރާ އުޅަނދަކީ މޯލްޑިްވސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގައި 

ރަޖިސްޓްރީކޮށް ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ 

އުޅަނޅުފަހަރުކަމާއި، ފެން ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ކޮންޓެިއނަރު، 

އްތަކުން ތަހިރަފުހާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ފެން ތަޣައްޔަރުވާ ފަދަ ކަން

ފެން ޭބނުްނކުރާ  ން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން،ރައްކާތެރިކުރާކަ

ފަރާތްތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުަމށްޓަކައި އިތުރު އެއްޗަކަށް އެޅުމުގެ 

ކުރިން ނުވަތަ ފެން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ފެނުގެ ފެންވަރު ބެުލމަށް 

 ޓީ ބަލައި ޗެކު ކުރާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. ކައުންސިލުން އައްޔަންކުރާ ފަރާތެއް ފެނުގެ ކޮލި

 

Parameter # 

pH 1 

  ) Temperature (C
 

2 

Physical appearance 3 

Electrical conductivity (EC) 4 

Salinity 5 

Dissolved Oxygen (DO) 6 

Total Dissolved Solids (TDS) 7 

Free chlorine 8 

Total coliform 9 

Faecal coliform 10 

 : ފެނުގެ ކޮލިޓީ ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕެރަމީޓަރުތައް  2ތާވަލު 
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އެއްބަސްވެފައިވާ އަދަދަށް ރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭތޯ އާއި ފެން ހުސްވެގެން އެދިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފެން  3.2.2

 ފޯރުކޮށްދީފައިވޭތޯ ބެލުން 

ވެފައިވާ ރިކުއެސްޓަށް އެއްބަސް  އަށްވުރެ ގިނަ  %50ގެ ނިޔަލަށް ފެނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  2020އިން  2018(ހ) 

 މުއްދަތަށްވުރެ ލަހުން ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވުން 

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ  ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ދެމެދުފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާ 

މަށް ތައްޔާރުވެ މަސައްކަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަ 3މަށް އެދުމުން މަުދވެގެން ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށަކުން ެފން ފޯރުކޮށްދިނު

 7ށަކަށް ގިނަވެގެން ރަނަގައިގެން ެއ  އެރަށަކާ އެންމެ ކައިރި ރަށެއްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމަކުން ފެން، ފަށައި

ރުގެ ނިޔަލަށް ފެން ވަނަ އަހަ 2020އިން  2018 ،ނަމަވެސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޓަށް) ފެން ސްރިކުއެ 184ރިކުއެސްޓަށް (79 ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ތެރެއިން % 234ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ފާަހގަކުރެވުނެވެ. ދުވަސް ލަސްވެފައިވާކަން 13ވަރެޖްކޮށް އެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

އެސްޓް ނުކުރާތީއާއި   ފެން އެއްކޮށް ހުސްވުމުގެ ކުރިން ބައެއް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ފެނަށް ރިކު، ދިމާވެފައިވަނީމިހެން 

ށް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައިވާ ރަށްތަކަށް ވުރެ ފެން ހުސްވެަފއިވާ ރަށްތަކަށް އިސްކަން ދޭްނޖެހޭތީކަމަ

ަބދަލުގެންނަން ޖެހޭކަމާއި،  ހާލަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މިފަދަ

ވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް މިހެންވުމުގެ ސަބަުބން ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑާ ކޮންޓްރެކްޓަުރންނާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުަގއި

 .ފާހަގަކުރަމެވެ ކަންތްރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެނުނިމުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކޮންޓްރެކްޓަ

 އަހަރު  2018 2019 2020 އަހަރުގެ އެވަރެޖް  3

 ދު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލަސްވެފައިވާ ރިކުއެސްޓުގެ އަދަ  ފެން 44 83 57 61

 ލަސްވެފައިވާ ދުވަސް  އެވަރެޖްކޮށް  22 13 6 13

 ޅޭ ތަފްީސލުފެން ފޯރުކޮށްިދުނމަށް ހިނގާަފިއވާ މުްއދަތާ ގު  ،ރިުކެއސްޓްތަކުގެ ައދަާދއި ފެނަށް އެދި ކޮށްފައިވާ  :3ތާވަލު 

 

ގައިވުމުން، އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތެއް ކަމު ންޖެހޭކުރަ ށްކަ ސައްކަތަކީ ވީހައިވެސް އަވަހަރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަ

ލި، ރަށްރަށުެގ ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ފެްނ ފޯރުކޮށްދިނުްނ ލަސްވުމަކީ ިމފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މަގުަސދު ގެއް

 ނެކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އްޔިތުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިެވދާރަ

 ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ލިބިފައިނުވުން (ށ) ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ވަނަ އަހަރުެގ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް  2020އިން  2005ބޯފެނަށްޖެޭހ ރަށްތަކަށް ދަުއލަުތން ފެން ފޯރުކޮށްިދނުމަށް 

ފިޔާ(ފަސްދޮޅަސް ތިން މިލިއަން ނުަވ ސަތޭކަ ފަްނސަވީސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް) ރު 63,925,894
4
 

އެކަން ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ ، ވެއެވެ. ދައުލަތުން މިހައި ބޮޑު ހޭދައެއް މިކަމަށް ކޮށްފައި ވީނަމަވެސްކޮށްފައިޚަރަދު

 ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަގޮންޖެހުންތަކަށް ހަްއލެއް ނުލިބި 

                                                           
ބިަފއި ުނވާތީ، ެއ ލިވަނަ އަހަރުތަަކށް ހިނގާަފއިވާ ޚަަރާދގުޅޭ ތަްފސީލުތައް އޮޑިޓަށް  2012އަދި  2010މި ހިާސބުަތއް ތައްާޔރުކުުރމުަގއި  4

 ގި ޚަަރދުތައް ިހމަާނފައި ނުވާެނެއވެ.އަހަރުތަުކަގއި ހިނ
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އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ  
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ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް  2017ރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުާމ ގުޅޭގޮތުން ހޫނުމޫސުމުގައި ބޯފެނަށްޖެހޭ 

އެކުލަވާލާަފއިވާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ެފނަށް އެދި ރިކުއެސްޓް ކުރާއިރު  އެންވަޔަރަންމަންޓުން

ޓުގައި ހުރި އަދަދަށް ެފން ހިފައިގެްނ ދާއިރު ރަށުގައި ހުރި ސައްހަ މައުލޫމާތު ނެތް ހާލަްތަތއް ކުރިމަތިވުމާއި ރިކުއެސް

ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ދަތުރު  އެފަހުން  ފެން ބަރުކޮށްގެން އުޅަނދު ފުރައި ތާނގީތަކުގައި ފެން އެޅޭނެ ޖާގަ ނެތުމާއި

ބަދަލުކުރަން ޖެހުމާއި ފެން ހިފައިގެންދާ ރަށުގެ ޖެޓީ ހުންނަ ގޮތުންނާއި ދިޔަވަރަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ފެން ހުސް 

 ނުކުރެވި ގިނައިރު ރަށު ބޭރުގައި އޮޑި އަޅާފައި ބާއްވަން ޖެހުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 

ސް އަދި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު އިޖްތިމާއީ ތާނގީތަކަށް ފެން ހުސްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި އަވަ ،މީގެ އިތުރުން

ތަނަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގޮތަކީ ށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހައި ފެނަށްޖެހޭ ރަށްރަ ،ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން

އިޖްތިމާއީ ތާނގީތަކަށް ހޮޅިއެއްގެ އެހީގައި ފެންޕަންޕް  ންނަ ރޭޑިއަސްތެރޭ ހު ފޫޓު 4000، ފެން ހިފައިގެންދާ އޮޑިން

ބޭނުންކޮށްެގން ފެން އެޅުމެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބަނދަރާ ކައިރި ސަރަހައްދުގައި އިޖްތިމާއީ ތާނގީތައް ގާއިމުކޮށްފައިވާއިރު 

ރަށުތެރޭގައި ހުރި  ، ގާއިމުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. އެހެންަކމުންބައެއް ރަށްރަށުގައި ރަށުތެރޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތާނގީތައް

ތާނގީތަކަށް ފެން އެޅުމަށް ފެްނ ގެންދާ ދޯނިން ފެށިގެން ފަޔަރ ހޯސް (ހޮޅި) އެއްގެ އެހީގައި ފެން އެޅުމުގެ އިންތިޒާމު 

 ކަން ފާހަގަުކރެވުނެވެ.ހަމަޖެއްސުމަށާއި ފެންއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ތަރުތީބުކުރުަމށް ގިނަވަގުތު ހޭދަވާ

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

ލިމިޓެާޑއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ހިނގަމުންދާކަން ޮމނިޓަރކޮށް ބެެލހެއްޓުމަށާއި  (ހ) ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

 ގޮތަށް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛މުއްދަތަށްވުރެ ލަހުން ފެން ފޯރުޮކށްދީފައިވާ ދުވަސްތަކަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ

ވެސް އަވަހަކަށް ފެން ރައްޔިތުންނަށް ވީހަިއ ، (ށ) ފެން ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ޭހދަވާ ވަގުތު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލައި

ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަަމޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޭޗންޖް އެންޑް 

 ދަންނަވަމެވެ.

ެފން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަރުހަލާ ރައްޔިތުްނނަށް މަރުހަލާގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުްނތައް ހައްލުކޮށް،  ތާނީގތަކަށް އެޅުމުގެ(ނ) ެފން 

ލޯކަލް  ވަރާކުރުމަށްގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލްތަކާއެކު މަޝްކަމާމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހި ކުރުމަށް އަވަސްކުރު

  އޮތޯރިޓީއަށް ދަންަނވަމެވެ. ގަވަރމަންޓް
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 ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާއި އޭގެ މަގްސަދު ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރު  ރައްކާކުރާ ފެނަށް ޖެހޭ ރަށްތަކުގައި ވާރޭ ފެން  3.3

 ރައްކާކުރާށްފައިވާ ވާރޭފެން ނަގައި އޮޑިޓުގެ މި ބައިގައި ބަލައިފައިާވނީ ފެނަށް ެޖހުމުގެ މައްސަލަ ހަްއލުކުރުމަށްޓަކައި ގާއިމުކޮ

މިކަން ހާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި އޮޑިޓުގައި  ،ނިޒާމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރަށެވެ. އެގޮތުން

 ؛ބަލައިފައިވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތަްއތަކަށެވެ

 ނިޒާމު ގާއިމުކުރާނެ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބެއް އެކުލަވާލައިފައިވޭތޯ ބެލުން ރައްކާކުރާ ވާރޭފެން  3.3.1

 ރަށްތަކުގައި ހިންގާފައިވާ މަޝްޫރއުތައް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ގޮތް ެބލުން  3.3.2

 ރަށްތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ބޭނުން އާއްމުންަނށް ލިބޭތޯ ބެލުން  3.3.3

 ނިޒާމު ގާއިމުކުރާނެ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބެއް އެކުލަވާލައިފައިވޭތޯ ބެލުން  ރައްކާކުރާ ވާރޭ ފެން  3.3.1

 (ހ) އެންމެ ގިނައިން ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އަތޮޅުތަކަކީ ފެނަށް އެންމެ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ އަތޮޅުތައްކަމަށް ބެލެވެން އޮތުން 

މޫސުމީ އިދާރާގެ ރިކޯޑްތަކާއި އަދި އެކި އަހަރުތަކުގައި ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލައިއިރު، ރާއްޖޭގައި ހޫނު 

ބ)  ، ރ، ނ، ށ، ހދ، މޫސުމާއި ގުޅިގެން ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވަނީ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށްކަން (ހއ

ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، މޯލްޑިވްސް މީޓިއަރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސަސް އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުން ދައްކާގޮތުގައި، 

  ،ތޮޅުތަކަށް ވުރެ ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުތަކަށް ގިނައިން ވާރޭ ވެހެއެވެ. މިގޮތުންރާއްޖޭގެ އުތުރަށް ނިސްބަތްވާ އަ

ޓަރުގެ ވާރޭވެހެއެވެ. އަދި މެދުރާއްޖޭތެރޭގެ މީމިލި 2218ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި 

ޓަރުގެ ވާރެއެވެ. މީމިލި 1779އަތޮޅުތަކަށް ވެހެނީ   ވާރޭވެހޭއިރު، އުތުރުގެޓަރުގެމީމިލި 1966 އެވްރެޖްގޮތެއްގައި އަތޮޅުތަކަށް

އަހަރުގެ  ،ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަދުން ވާރޭ ވެހެނީ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެހެންކަމުން

ލައިއިރުވެސް އެހެން ސަރަހައްދު ތަކަށް ވުރެ ހޫނު މޫސުމުގައި ތެރޭގައި އެކި މަސް މަހުގައި އެވްރެޖުކޮށް ވާރޭ ވެހޭގޮތަށް ބަ

 އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މަދުކަމުގައި މޯލްޑިވްސް މީޓިއަރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސަސް އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ

 ހާމަވެއެވެ.  އިން )6ޗާޓު  (މައުލޫމާތު
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 ސްގެ ވެްބަސއިޓުރވި ރޮޮލޖިަކލް ސަރިފަރެްނސް: މޯލްިޑވްސް މީޓިއޮ
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މި ސަރަހައްދުގެ ރަށްރަށް ފެނަށް ޖެހުމަށް މެދުެވރިވާ އެއް ސަބަބުކަމުގައި  މިސަރަހައްދަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު ދަށްވުމަކީ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރިކުއެސްޓް ފެން 594އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ޖުމްލަ  6އަހަރު ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ  15ބެލެވޭއިރު، ވޭތުވެދިޔަ 

ރުގެ ރަށްތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްީދފައިވާ މިންވަރު އިތުރުކަން ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށްވުރެ އުތު ،އެދި ފޮނުވާފައިވާކަމާއި

 55ވަަނ ައހަރުގެ ނިޔަލަށް ފެްނ ފޯރުކޮށްީދފައިވާ ނިސްބަތުގެ % 2020އިން  2005ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން، 

ގިނައިން ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން، އެންމެ  6ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ މި 

 އަތޮޅުތަކަކީ ފެނަށް އެންމެ ބޭުންނ ޖެހިފައިވާ އަތޮޅުތައްކަމަށް ކަނޑައެޅެން އޮތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ފެނުގެ ވިއުގަ ގާއިމުކުރުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްރަށަށް އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެވިފައިނުވުން ) ށ(

ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުންދަނީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނުގެ ވިއުގަ ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

އެގޮތުން، މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައިއިރު، އެންމެ ގިނައިން ފެނަްށ  

މަޝްރޫއެއް ނިމިފައިވާކަން  14) ފެނުގެ ވިއުގަ ގާއިމްކުރުމުގެ ހއ، ހދ، ށ، ނ، ރ، ބ (ޖެހޭ އަތޮޅުތަކުގައި

 59މި އަތޮޅުތަކުގެ  މަޝްރޫއުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. %31މަޝްރޫއުތަކުގެ  ޖުމްލަ ނިންމާފައިވާ ،ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެއީ

 އްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ރަށެއްގައި މި މަޝްރޫގެ މަސަ

މީގެ އިތުރުން، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ހޫނު މޫސުމާ ގުޅިގެން އަތޮޅުތެރޭ ގިނަ ރަށްތައް ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 

 47 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވާރޭ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް 2021 ،ސަރުކާރުން އެކި މަޝްރޫތައް ހިންގާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން

 ރަށެއްގައި ފެނުގެ ވިއުގަ ގާއިމްކޮށް ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  43ރަށެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާކަމާއި

ވާރޭފެން ނަގައި ރައްކާކުރާ މަޝްރޫތަކަކީ މުޅިރަށުގެ ބޯފެނުގެ ޑިމާންޑަށް ކޭޓާރ ކުރާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ނިޒާމަކަށް 

ލައަށް ދާއިމީ މި ނިޒާމް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ވެސް ފެނަށްޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ފެނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަ، ނުވާތީ

ހައްލެއް ގެނެސްދެވިފައިވަނީ ފެނުގެ ވިއުގަ ގާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި ކަމުގައިވާއިރު، ފެނުގެ ވިއުގަ ގާއިމުކޮށްދިނުމުގައި 

ގެންވާ މިރަށްރަށަށް އެކަށީ، އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ތަކުރާރުކޮށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްރަށަށް ދެވިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ތަކުރާރުކޮށް ފެން  7 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، ތަކެއްވެފައިވާކަންހައްލެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސް

ރަށެއްގައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި  2ނިމިފައިވަނީ ރަށުގެ ތެރެއިން ފެނުގެ ވިއުގައިގެ މަޝްރޫއު  29ފޯރުކޮށްދީފައިވާ 

މި މަޝްރޫއުގެ   ރަށެއްގައި 27

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާކަްނ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި  ، އެހެންކަމުން

ރަށްރަށަށް ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ދާއިމީ  

ގޮތެއްގައި ހައްލުކުރެވި، އަހަރުްނ 

އަހަރަށް ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު 

ރު ހިންގަމުންާދ ކުޑަކުރެވޭނީ މިހާ

ށް ނިންާމ ހަވެސް އަވަމަޝްރޫތައް ވީހައި

ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ މަންފާ ލިބިގެްނ 

 ކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.

2

27

ށް  ފެނުގެ ވިއުގަ ގާއިމްކޮ

އަދަދުނިމިފައިވާ ރަށްރަށުގެ

ރުމުގެ  ފެނުގެ ވިއުގަ ގާއިމްކު

 ރަށްރަށުގެމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ

އަދަދު

މަޝްރޫއު އަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ތަކުާރރުކޮށް ފެން ފޯުރކޮށްީދފައިވާ ރަށްަރށުގައި ެފނުގެ  7: 7ޗާޓު 

 ހިންގާފައިވާ މިންވަރު 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ފެނުގެ މައްސަލަ އެންމެ ގިނައިން ދިމާވާ އަތޮޅުތަކުގައި ފެނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަލަ 

 ކެވެ.) ތ4ައެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބު (ތާވަލު  ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކާއި

 

 އަތޮޅުތައް 

ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ކޮށްފައިވާ ރިކުއެސްޓްތަކުގެ 

 އަދަދު 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ 

ނިސްބަތުން އެވްރެޖުކޮށް ފެން 

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ރަށްރަށުގެ 

 އިންސައްތަ 

ފެނުގެ ވިއުގާގެ 

މަޝްރޫއު ނިމިފައިވާ 

 ށްތަކުގެ އަދަދު ރަ 

ފެނުގެ ވިއުގާގެ 

މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ 

 ރަށްތަކުގެ އަދަދު 

 10 4 %52 103 ހއ

 11 2 %42 94 ހދ

 6 1 %40 84 ށ

 12 1 %47 102 ނ

 11 4 %58 124 ރ

 9 2 %43 87 ބ

 59 14  594 ޖުމްލަ 

ެޖހުުމގެ ަމއްސަލަ ަހއްލުކުުރމަށް ސަރުާކރުން ހިންގާަފއިވާ މަްޝރޫއުތަާކއި : ފެުނގެ ަމއްސަލަ އެްނމެ ިގަނއިން ދިާމވާ އަޮތޅުތަުކގައި ެފނަށް 4ތާވަލު 

 އެ މަްޝރޫއުތަކާ ގުޅޭ ތަފާސް ިހސާބު 

 

އެޕެންޑިކްސް  އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ފެނުގެ މައްސަލަ ދިމާވާ މިންވަރާއި ފެނުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައިވާ މިންވަރު ހިމެނޭ ޗާޓު (

: ފެނުގެ މައްސަލަ އެންމެ ގިނައިން ދިމާވާ އަތޮޅުތަކާއި އެ އަތޮޅުތަކުގައި ފެނުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ 4

 ) ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.މިންވަރު

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

އަހަރަށް ކުރަމުންދާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަތޮޅުތެރޭގެ (ހ) ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން އަހަރުން 

ވެސް އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރީ ދުނުކެނޑި ކުރިއަށްގެންގޮސް ވީހައިރަށްރަށުގައި ހިންގަމުންދާ ފެނުގެ މަޝްރޫއުތައް މެ

 ހައުސިންގ ޝަނަލް ޕްލޭނިންގއޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ

 އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކޗަރ އަށް ދަންނަވަމެވެ. 

މި މަޝްރޫތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ މުއްދަތުގައި ވެސް ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށް ޖެހޭ މިންވަރު މަދުކުރުމަށްޓަކައި،   (ށ)

 ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ވާރޭ ފެން ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މޫސުމީ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށާއި

ރައްކާތެރިކޮށް ވާރޭފެން ނަގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ރަށު ، ށާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައިރޭވުމަ

އިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަްށ  މުންނަށް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލަންކައުންސިލްތަކަށާއި އާ

 ދަންނަވަމެވެ.
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 ރަށްރަށުގައި ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫތައް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލުން  3.3.2

ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގަިއ  ރައްކާކުރާވާރޭ ފެން ނަގާ 

ބެލުނު މަޝްރޫއުތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި  އެގޮތުން މި އޮޑިޓުގައި .ތަންފީޒު ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަުކރަމެވެ

 .އެވަނީއެވެ

ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް  ރައްކާކުރާ (ހ) ވާރޭފެން 

 އިތުރުކޮށްދީފައިވުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   72އެވަރެޖްޮކށް ، ނިޒާުމ ގާއިމުކުރުމަށް ބީލަްނ ހުށަހަޅާަފއިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ރައްކާކުރާވާރޭފެން ނަގާ 

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި އެކިއެކި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު 

 90ދުވަސް އަދި އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި  30މެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި އެން

މަޝްރޫއުގެ  18ވަނަ އަހަރަށް ހިންގާފައިވާ  2018އިން  2015 ،ދުވަސް ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް

 އިތުރުކޮށްނުދީ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވަނީ ެއންމެ މަޝްރޫއުގެ މުްއދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި މުްއދަތު %94ތެރެއިން 

ގުނަ އިތުރަށް މުއްަދުތ  3މަޝްރޫއަށް ފުރަތަމަ އެއްބަސްވި މުއްދަތަށްވުރެ  %28މަޝްރޫއެއްގައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި، 

 ދީފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  

 އިތުރުކުރި މުއްދަތު (ދުވަސް) ވަސް)ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު (ދު  މަޝްރޫއު ހިންގާ ރަށް  #

 180 60 ފުޅަދޫ  ބ. 1

 290 80 ގޮއިދޫ  ށ. 2

 197 60 ރ.އިންނަމާދޫ  3

 286 80 އއ.މާޅޮސް  4

 311 80 މަޑަވެލި  ގދ. 5

 ަމޝްޫރއުތައް ިނންުމމަށް ިއތުރުކޮށްދީަފއިވާ މުްއދަތު  : 5ތާވަލު

 

މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހިފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ކުރެހުމަށް ރަށު ކައުންސިލު  މަޝްރޫއާގުޅޭ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަވެފައިވާ ގޮތުގައި

ސްޓޭޝަން އަދި ސިމެންތީެގ  ތީއާއި ތާނގީތައް ބަހައްޓަން ހަދައިއިދާރާތަކުން ގެނައި ބަދަލު ގެނައުމަށް އިތުރު ދުވަސް ބޭނުންވާ

ގޯސްވެ ވިއްސާރަ ވުމުންނާއި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް  އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުމަްށ ރާވާފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި މޫސުން

104 

180 

25 
30 

143 

290 

3 

8 

91 

197 

25 

143 
101 

158 
87 

286 311 

80 

75 60 60 90 80 80 30 16 90 60 90 75 75 80 60 80 80 90 

އިތުރުކުރި މުއްދަތު 

)ދުވަސް(
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  މުއްދަތާއި އިތުރުުކރި މުއްދަތުރަށުގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވުނު 18މަޝްރޫއު ހިންގުނު  -  7ޗާޓު 
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ށް މާއްދާތަކަށް ކައުންސިލު އިދާރާއާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންަމންޓުން ގެްނނަން ެފނުނު ބަދަލުަތއް ގެނައުމާ ގުޅިގެންކަމަ

މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ނުވަތަ ސާމާނުތައް މާލެއިން ގެނައުމަށް ގިނަ ، އަދި  ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ.

ހިނގާ ސައިޓާހަމައަށް މެޓީރިއަލް ފޯރުމަށް ގިނަ  ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވުމާއި ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ކުލިއަރކޮށް މަޝްރޫއު

އެކު ބަދަލުކޮށްފައިާވ ލިޔެކިޔުންތަކުން ވެސް ސްޓްރީއާ ޮކންޓްރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން ިމނި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވާކަމަށް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގުނައެއް އިތުރުކޮށް ދިނުމަކީ މަޝްރޫއުތަކަށް ހޭދަވާނެ މުއްަދުތ  އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އެތައް

ދަތު އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލައާ ދިރާސާނުކޮށް މަޝްރޫއުތަކުގެ މުއް

ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ ބީލަންތަކުގައި މަސައްކަތް 

 ލުގެންަނން ޖެހޭަކމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ނިންމަން ހިމަނާފައިވާ މުއްަދތު މުރާޖާކޮށް ބަދަ

 އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ހުއްޓާލަން ޖެހިފައިވުން . (ށ) ގއ

 999,985ގއ. ގެމަނަފުށީގައި މަޝްރޫއެްއ ހިންގުމަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި އަމިއްލަ ަފރާތަކާ ދެމެދު 

ގަިއ  2018އޮކްޫޓބަރު  03(ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަިދހަ ނުވަ ާހސް ނުވަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެްއ) ރުފިޔާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި 

) މަޝްރޫއު 2019ޖަނަވަރީ  01އިން  2018އޮކްޓޫބަރު  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 90ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، 

ދުވަސް އިތުރުކޮށް  30މަށް އެއްބަސްވެފައި ވީނަމަވެސް، ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އެދުމުގެ މަތިން ނިންމައި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރު

) ގައި ަމޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންާމލުމަށް އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފައިެވއެވެ. ނަމަވެސް، އިތުރުކުިރ 2019ޖެނުއަރީ  31(

ވެސް ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ އަމަލީ  ގެ ނިޔަލަށް) ވެފައިވާއިރު 2020ދުވަސް (ޖުލައި  540މުއްދަތުގެ ފަހުން ގާތްގަނޑަކަށް 

 ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  %40މަސައްކަތުގެ 

ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުނިމި، މަސައްކަތް ނުކޮށް ހުއްޓިފައި ގިނަދުވަސްތަކެއްވުމާއި 

ކޮންޓްރެކްޓަރަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އަދި ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އެކި ފަހަރު މަތިން 

ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުންވެސް މުްއދަތު އިތުރުކުރުމަށް ބޭުނންވާ ދުަވސް ބަޔާންކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުަށހަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުްނ 

 ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓު ބާތިލުކޮށްފައެވެ. ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ެޓކްނޮލޮޖީއިންންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ

ނިޒާމު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު އެއްބަސްވުން  ރައްކާކުރާގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި ވާރޭފެން  ،މީގެ އިތުރުން

ހަނައަޅައި ދިޔައިރުވެސް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި އެކުލަވާލުމަށްފަހު، މަޝްރޫއު ިނންމަން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަުތ ފަ

ގައި  2019މާރިޗް  26ނުވެއެވެ. މި މަޝްރޫއު އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއިން ަދންނަވާފައިވެއެވެ.

ޓެންޑަރ ކުރުމަށް އެތައް ، ނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހޭ ރަްށތައް ކަނޑައަޅައިހޫނު މޫސުމުގައި ފެ

ދުވަހެއް ހޭދަކޮށް، މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް ހޭދަވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް 

ސަރުކާރުން ފެން ، ނެ ކަމެކެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި ރަށްތަކުން ބޯފެން ހުސްެވއްޖެނަމަދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ލިުބން ަލސްވާ

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއްކުރަން ޖެހުމަކީ އެއް މައްސަލައަކަށް ދެ ޚަރަދު ކުރަން ޖެހުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

ކަނޑައެޅުމުގައި ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުްނ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ  (ހ) މަޝްރޫއުތަކުގެ މުއްދަތު

މަޝްރޫއުތަކުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމަށާއި މަޝްރޫއުތައް ތަންފީޒީ މަރުހަލާތަކުގައި 

 ؛މޮނިޓަރކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި 

ހިއްމު މައްސަލައަކަށް ހައްލުހޯދައި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް (ށ) ރައްޔިތުންނަށް މު

ވޭނެ ގޮތަށް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަކަކީ މަޝްރޫއު ހިންގުމުގެ ތަޖްރިބާއާއި ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ކުންފުނިތަކެއްކަްނ ކަށަވަރުކުރެ

 ށަވަރު ކުރުމަށާއި؛ފަރާތްތަެކއްކަން ކަ އިވެލުއޭޓު ކޮށް ހޮވައި

ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ  އެޅުމަާށއި (ނ) މަޝްރޫއުތަކުެގ މަސައްކަތް ލަސްވާނަމަ އޭގެ ސަބަުބތައް ޯހދައި، ދުރާލައި ފިޔަވަޅު

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮްށ ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށާއި؛

 ވެސް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލު އިދާރާތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިކުރުން (ރ) ކުރިއަށްހުރި މަޝްރޫއުތަކުގެ ރޭވުމުގެ މަރުހަލާގައި

އިތުރުކުރުމަށާއި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުަމށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، 

 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯޮލޖީއަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ހިންގުނު މަޝްރޫއުގެ ނަތިޖާ ހާސިލްވެފައިވާ މިންވަރު  ރައްކާކުރާ  ވާރޭފެން  3.3.3

 ރަށަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހުން  33ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ރައްކާކުރާ  (ހ) ފެން 

ންޓުން ވަނީ ެއންވަޔަރަންމަަވނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮްފ  2015ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ މައްސަަލ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 

ރުމުގެ ނިޒާމު ގާިއމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން މި މައްސަލައަށް ހައްެލއް ހޯދުމަށް މުޅިރާއްޖޭގައި ވާރޭފެން ރައްކާ

ހިންގުމަށް ރަށެއްގައި މަޝްރޫއު  8ރަށެއްގައި މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވެއެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  47ޖުމްލަ 

 ގުޅިގެން ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންާމފައެވެ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުވުމާ ،ރޭވި ނަމަވެސް

ވީނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްރަށަްށ  ކުރެވިފައިގާއިމް  ނިޒާމް އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ވާރޭފެން ރައްކާކުރާ

ރަށުގެ ތެރެއިން  47 މި މަޝްރޫއުތައް ހިންގާަފއިވާ ،ީދފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުންކުއްލި ހާލަތުގައި ފެން ފޯރުކޮށް

ރަށަކަށް މި މަޝްރޫުއ ނިންމާފައިވާ މުއްދަތުގެ ަފހުންވެސް ކުއްލި ހާލަތުގައި ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަްނ  33

ކެޕޭސިޓީގެ ހަޓުތައް ނެތުމާއި ފެން ހަޓުތައް ސާފުކޮށް ވާރޭފެން ރަށަށް އެކަށީގެންވާ ، ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިހެން ދިމާވަނީ

 ނެގުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނެތުމުެގ ސަބަބުން ކަމަށް ބައެއް ކައުްނސިލްތަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެެއވެ.

އްލެއް ހޯދައި އެކަމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލައަށް އަވަސް ހަ

ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ބޭނުން އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ނުހިފޭަނމަ ދައުލަތުން މިކަމަށް 

 ރަމެވެ.ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވެ މި މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ނުލިބި ދިގުލައިގެން ދާނެކަން ފާހަގަކު
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 ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމު މެއިންޓެއިންކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ) ށ(

އިރުވައި މޫސުމާއި ގުޅިގެން ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ފެން ރައްކާކުރެވޭ ގޮތަށް ތާނގިަތްއ 

މިފަދަ  ،އޭގެ ބޭުނން ކުރެވެމުްނދެއެވެ. އެގޮތުން ،މަޝްރޫއުތައް ހިންގައިބަހައްޓައިގެން ެފން ނެގޭ ޮގތަށް އެކި ރަށްތަކުގައި 

 ،ފެނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވިފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ދެނެގަތުމާއި ،މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައިވާ ރަށްތަކުގައި

ގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި އެކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަްނތައްތަްއ ފެން ތާނގިތައް ބަލަހަްއޓަމުންދާ ގޮތާއި ފެން ރައްކާކުރެވޭ ތާންގިަތކު

ދެނެގަތުމަށް މި އޮޑިޓުގައި ިއންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި އިންސްޕެކްޝަނުން ފާހަގަވި ޮގތުގައި 

ން ތާނގީތައް ިއ ބައެއް ފެރ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގެ އިޖްތިމާއީ ތާނގީތައް ގަވާއިދުން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަމާ

އިންސްޕެކްޝަން ، ނުޮކށް ގިަނ ދުވަސްވެފައިވުމާއި ތާނގީތަކުެގ މަތީގައި ހިރަފުސްބޯވެފައިވެއެެވ. އަދި ހަލާކުވެ، މަރާމާތު

ްއޓާފައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަށްތަކުގެ ކައުްނސިލު އިދާރާތަކުން، ތާނީގތަށް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުްނދާ ގޮތުގެ ތަފްސީލުތައް ބަލަހަ

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  7/2010އިމުކޮށްފައިވާ ިމފަދަ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންަނށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޤާޫނނު ނަްނބަރު މި ރަށްރަށުގައި ގާ

އެފަދަ ތަންތަްނ ، ދަުށން ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުންއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) 

ންޖެހޭ ބަލަހައްޓައި، އެކަމަށް ޭބނުންވާ ަފއިސާ ބަޖެޓްކޮށް އެތަންތަން މަާރމާތުކޮށް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރަ

ފެން ހަޓު ކައުންސިލާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތަކުން ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ނެތްކަމާއި އެތަންތަން  ،ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް

އިޖްތިމާއީ  ،ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވި އެކަމަށް އެއްބަސްވެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން

ކުގެ މަރާމާތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންޖެހޭ ހާަލތްތަކުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ހަމަޖެހިފައިނުާވކަމާއި މަރާމާތުގެ ކަންކަން ތާނގީތަ

މިއީ  ،ކުރަންޖެހެނީ ކައުންސިލުގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުންކަމަށް ބައެއް ކައުންސިލު އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމާ

  ތާނީގަތކުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުންނަށް ިލޭބނެ މުއްދަތު ކުރުވާނެ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި

 

 

 

 

 

ކުރާ ނިޒާމް ތިން ރަށެްއގެ ާވރޭފެން ަރްއކާ ރ.އަޮތޅުގެ  

 ފޮޓޯ: އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮީފސް 
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 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

ލިޔުމުން ހަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ނިންމައި، ކައުންސިލު އިދާރާތަކާނިޒާމުތަކުގެ މަޝްރޫއު  ރައްކާކުރާ(ހ) ވާރޭފެން 

 އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޭޗންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ދަްނނަވަމެވެ. 

(ށ) ވާރޭ ފެްނ ރައްކާކުރާ ނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓައި މަރާާމތުކުރުމަށް އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި، އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މިފަަދ 

 ލެހެއްޭޓނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ދަންނަވަމެެވ.ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބެ

 1443ޛުލްޤަޢިދާ  22

 2022 ޖޫން 21

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
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 22ގެ  28ސަފުހާ 

 

 ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް : އޮޑިޓް ކުރުމުގައި 1އެޕެންޑިކްސް 

ލިއެކިޔުންތައް ރިވިއު 

 ކުރުން

ގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ދިރާސާ  2021އިން  2014 އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް މި

ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، އެން.ޑީ.އެމް.ސީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރަމެންޓް އަދި 

 ކިއުންތައް ހޯދާ، ބަލައިފައިވާނެއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ލިޔެ

  

އޮޑިޓުގައި ބަލައިލެވުނު ބައިތަަކްށ ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުަމށް އޮޑިޓުގައި ޝާމިލުވާ  އިންޓަރވިއު ކުރުން

 ފަރާތްތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓާއި މުވަްއޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށް ސުވާލާއި ޖަވާބު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 

  

ރިވިއު އަދި އެނަލިޓިކަލް 

 އެނަލިސިސް

ގުޅޭ  ތަކާފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކި އަހަުރ ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކާއި،ފެން ފޯރުކޮށްދެވުނު ރަށް

 މައުލޫމާތު އެއްކޮށް އެނަލިސަސްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

  

ރަށްތަކުގެ ހިންގާފައިވާ ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި  އިންސްޕެކްޝަން

ކުޅުދުއްފުށި، މަޝްރޫއުތަކުގެ މަޤްސަދު ހާސިލްކުރެވުމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުަމށް، ހދ.

އަގޮޅުތީމް، އަދި ރ.ހުޅުދުއްފާރަށް ދަތުރުކޮށް، ހދ.ހަނިމާދޫ، އއ.ތޮއްޑޫ، ރ.ަރސްގެތީމް،ރ.

ކޮށް، އަދި ފެން މި މަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދާއި،އާންމު ފަރާތްތަކާއި ާސވޭ

 ތާންގިތައް އިންސްޕެކްޓް ކޮށްފަިއވާނެއެވެ.
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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

 

 

 

 23ގެ  28ސަފުހާ 

 

 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހިންގުނު ސާވޭ  2: އާރު.އޯ ޕްލާންޓު ގާއިމުކޮށްފައިވާ 2އެޕެންޑިކްސް 

އޮފީހުން ވަނީ ހިންގާފައެވެ. ވަނަ އަހަރު ސާވޭއެއް މި  2018ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި  2އާރު.އޯ ޕްލާންޓު ގާއިމުކޮށްފައިވާ 

މި ސާވޭ ހިންގާފައިވަނީ ހދ.ކުުޅދުއްފުއްޓާއި އއ.ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައެވެ. މި ސާވޭގައި ަބއިވެރިވެފައިވަނީ މަތީގައިވާ 

 ގޭބީސީއިންނެވެ. 49ދެ ރަށުގެ 

 

 އާރު.އޯ ޕްލާންޓް މެދުވެރިކޮށް ގެތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފެނުެގ ކޮލިޓީއާމެދު ރައްޔިތުން ހިތްހަަމޖެހޭތޯ؟ :ސުވާލު  .1

 

 

 ސުވާލު: އާރު.އޯ ޕްލާންޓް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ފެން އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުަރނީ ކޮން ކަންަތއްތަކަށްތޯ؟ .2

 

8%

29%

63%

ފޯރުކޮށްދޭ ފެނާމެދު  އާރް އޯ ޕްލާންޓް މެދުވެރިކޮށް ގެތަކަށް

އާންމު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތް

ރަނގަޅެއްނޫން

ރަގަނޅު

ވަރަށް ރަގަނޅު

މީހުން އާރްއޯ  %63ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ 

ކަމަށް ރަނގަޅު ލިބިމުންދާ ފެން ވަރަށް ޕްލާންޓް މެދުވެރިކޮށް 

 ބުނެފައިވޭ 

8%

67%

24%

ކޮށްދޭ ފެން އެންމެއާރް އޯ ޕްލާންޓް މެދުވެރިކޮށް ފޯރު

ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ

ބުއިމަށް ކެއްކުމަށް ފަދަ ބޭނުންތަކަށް އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް

 މީހުން  67% ބަލާއިރު ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ފެން  ފޯރުކޮށްދޭ 

 ބުއިމަށް  މީހުން  8% އަދި  ބޭނުންތަކަށް. ކެއްކުންފަދަ  ބޭނުންކުރަނީ

 މި  ބޭނުންތަކަށް އެހެނިހެން މީހުން 24% ބޭނުންކުރާއިރު ފެން މި

 ބުނެފައިވޭ. ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް  ފެން
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  ޕްލާންޓް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ފެން ބޭނުން ުކރަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟ސުވާލު: އާރް.އޯ .3

 

 

އްތަރެއްގެ ސުވާލު: އާރު.އޯ ޕްލާންޓް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ުބއިމަށް އެންމެ ގިނައިން ޭބނުންކުަރނީ ކޮން ވަ .4

 ފެން ތޯ؟

 

 ސުވާލު: އާރް.އޯ ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމުން ފެނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުވިކަމަށް ގަބޫލުކުރަންޯތ؟ .5

 

22%

33%

45%

އިންލީޓަރަށްވުރެ ގިނ30ަދުވާލަކަށް 

ލީޓަރުގެ ފެނ20ް-10ދުވާލަކަށް 

ލީޓަރުގެ ފެނ10ް-1ދުވާލަކަށް 

ތަކުގައި     އޯ ޕްލާންޓް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ރަށް.އާރު

ކުރާ މިންވަރުއެވްރެޖްކޮށް ގެބިސީއަކުން ފެން ބޭނުން

 10-1ބިސީއަކުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ގޭ 45އެވްރެޖްކޮށް %

 %33 ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ބޭނުންލީޓަރުގެ ފެން 

 %22ދާކަމާއި ލީޓަރު ބޭނުންކުރަމުން  20-10ބިސީއިން ގޭ

ފެން ލީޓަރުއަށްވުރެ ގިނައިން  30ބިސީއިން ގޭ

 .ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވޭ

57%

20% 22%

ކުރަނީބުއިމަށް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުން

ވާރޭފެން

ސަޕްލައިކުރާ ފެން

)ޓަރމިނަރަލް ވޯ(ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ފެން 

އާންމުކޮށް ގެބީސީތަކުގެ މީހުން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ފެނަށް 

. އަދި މީހުން ވާރޭފެން ބޭނުންކުރާކަމަށް ބުނެފައިވޭ 57ބަލާއިރު %

މީހުން ސަޕްލައިކުރާ ފެން ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް  20%

ފެން  ހުންނަ ގައި ބަންދުކޮށްފައިމީހުން ފުޅީ 22ބުނެފައިވާއިރު %

 ވޭ.ބޭނުން ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައި

މީހުން ފެން  86ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން %

އިމްކުރުމުން އެރަށުގައި ފެން ހުސްވުމުގެ މައްސަލަ ގާ ޕްލާންޓް

 ވޭ ހައްލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެފައި 

14%

86%

މުން ފެނަށް ޖެހުގެފެން ޕްލާންޓްގެ ޙިދުމަތް ޤާއިމްކުރު

ންތޯމައްސަލަ ހައްލުވިކަމަށް ޤަބޫލް ކުރަ

ނޫނެކެވެ އާއެކެވެ

http://www.audit.gov.mv/
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 ؟ސުވާލު: ޖުމްލަކޮށް އާރް.އޯ ޕްލާންޓް ނިޒާމާއިމެދު ދެކޭ ގޮތަކީ ކޮބާތޯ .6

  

6%
14%

80%

ންމުން ދެކޭ ގޮތްޖުމްލަކޮށް ފެނުގެ ނިޒާމާއިމެދު އާ

ރަގަނޅެއް ނޫން ރަގަނޅު ވަރަށް ރަގަނޅު

 ރަގަޅުކަމަށް ބުނެފައިވޭ  މު ވަރަށް މީހުން ފެނުގެ ނިޒާ 80%
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ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހިންގުނު  3ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ރައްކާކުރާ : ވާރޭ ފެން 3އެޕެންޑިކްސް 

 ސާވޭ 

 2018ރަށުގެ ރައްޔިތުްނގެ މެދުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމުެގ މައްޗަށް ބަލައި  3ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ރައްކާކުރާވާރޭފެން 

ށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރ.ރަސްގެތީމާއި، ރ.އަނގޮޅިތީމާއި ވަނަ އަހަރު މި އޮފީހުން ވަނީ ާސވޭއެއް ހިންގައިފައެވެ. މި ސާވޭ ުކރިއަ

 ގޭބީސީއިންނެވެ. 60ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައެވެ. މި ސާވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މަތީގައިވާ ދެ ރަށުގެ 

 ސުވާލު: ފެން ތާންގިތަކުން ދޫުކރާ ފެނުގެ ކޮލިޓީއާމެދު ދެކޭ ގޮތަކީ ކޮބާތޯ؟ .1

 

 ކިހާ މިްނވަރަކަށްތޯ؟ސުވާލު: ފެން ތާންގިތަކުން ދޫުކރާ ފެން ބޭނުންކުރަނީ  .2

 

 

 

47%
53%

ތެރިކަމާއިމެދު  ފެން ރައްކާކުރާ ތާންގިތަކުގެ ރައްކާ

އާންމުން ދެކޭ ގޮތް

ރަގަނޅެއް ނޫން ރަގަނޅު

މީހުން ފެން ތާންގިތަކުގައި ފެން  53ސާވޭގައި ބައިވެރިވި %

މަށް ކަމާއެކު ކަރައްކާކުރެވެމުންދަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި

މީހުން ފެން ރައްކާކުރެވެމުންދަނީ އެންމެ  47. އަދި %ގަބޫލުކުރޭ

 .ގަބޫލުކުރޭނުމަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކަ

45%

47%

8%

ނައިންލީޓަރަށްވުރެ ގ30ިދުވާލަކަށް 

ލީޓަރުގެ ފެނ20ް-10ދުވާލަކަށް 

ލީޓަރުގެ ފެނ10ް-1ދުވާލަކަށް 

ނުންކުރާ މިންވަރުއެވްރެޖްކޮށް ގެބިސީއަކުން ފެން ބޭ

ބިސީތަކުން ފެން ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތަށް އެވްރެޖްކޮށް ގޭ

ލީޓަރު ފެން  10-1މީހުން ދުވާލަކަށް  8ބަލާއިރު %

ލީޓަރު ފެން  30-10ބިސީން ގޭ 47ބޭނުންކުރާކަމާއި، %

 %45 ލީޓަރަށްވުނު ގިނައިން  30، ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު

ން ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެ ގޭބިސީއިން 

 .ބުނެފައިވޭ
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 ކަްނތައްތަކަށްޯތ؟ސުވާލު: ފެން ތާންގިތަކުން ދޫުކރާ ފެން ބޭނުންކުރަނީ ކޮން  .3

 

 ސުވާލު: ޖުމްލަކޮށް ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމާއިމެދު އާންމު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތަކީ ކޮބާތޯ؟ .4

 

 

------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

30%

58%

ހަމައެކަނި  

ކެއްކުމަށް

ކުމަށްބުއިމާއި ކެއް ބުއިމަށް

ން މީހު  %30،މީހުން ބުއިމަށް މި ފެން ބޭނުންކުރާއިރު 58%

ތަކަށް މީހުން އެހިހެން ކަންތައް %12 ކެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާކަމާއި

 މި ފެން ބޭނުންކުރަމުންދޭ 

28%

72%

ޒާމާއިމެދު  ޖުމްލަކޮށް ފެން ރައްކާކުރުމުގެ ނި

އާންމުންދެކޭ ގޮތް

ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ހިތްހަމަޖެހޭ

މްލަކޮށް ފެންރައްކާކުރާ މީހުން ޖު 72ސާވޭގައި ބައިވެރިވި %

 މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭކަމަށް ބުނެފައިވޭނިޒާމާ
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: ފެނުގެ މައްސަލަ އެންމެ ގިނައިން ދިމާވާ އަތޮޅުތަކާއި އެ އަތޮޅުތަކުގައި ފެނުގެ މަޝްރޫއު 4އެޕެންޑިކްސް 

 ގެންގޮސްފައިވާ މިންވަރު  ކުރިއަށް 

 ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިންސައްތަ  އެވްރެޖްކޮށް  އަތޮޅުތަކުގައި 

ރަްށރަުށެގ  އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، މީހުން ދިިރއުޅޭ 2020އިން  2005(

 ނިސްބަުތން)

  އަތޮޅުތަކަށް އެވްރެޖްކޮށް ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އިންސައްތަ  

އަހަރުގެ ނިޔަލަްށ، މީހުން ދިިރއުޅޭ ރަށްރަުށެގ  2020އިން  2005(

 ނިސްބަުތން)
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