
2014 - 2018

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ



ެސކަްޓރ ަޕބިްލކް  ިހްނުގުނ  ަފާރުތްނ  ަސުރާކުރގެ  ިނަޔަލްށ  ައަހުރގެ  ަވަނ   2018 ިއްނ   2014 ޮފަތކީ   ިމ 

 ިއްނވްެސޓަްމްނޓް ޕޮްރގާްރމް )ޕީ.ެއްސ.ައިއ.ޕީ( ަމްޝޫރުޢަތަކްށ ައިލައުޅާވުލުމގެ ޭބުނުމަގިއ ަތއާްޔުރ ުކެރިވަފިއާވ ުލިއ

 ޮފެތކެވެ. ިމ ޮފުތގެ ަމިއަގނޑު ަމޤަްޞަދކީ ަދުއަލުތްނ ުކިރ ޕީ.ެއްސ.ައިއ.ޕީ ަޚަރުދަތއް ާރއްޖޭގެ ެއިކ ަކްނޮކުޅަތަކްށ

ަބިއަތާކިއ، ައދި ަސުރާކުރްނ ިހްނިގ ޮބޑިެތ ަމްޝޫރުޢަތާކ ެބޭހ ަމުޢޫލާމުތ ިކަޔްނ  ެބިހަފިއާވ ޮގާތިއ، ަމިއަގނޑު 

 ަފޭސަހ ިތަލ ޮގަތަކްށ ަރއިްޔުތްނަންށ ާހަމޮކްށދުިނެމވެ. 2018 ަވަނ ައަހަރްށ ޭބުންނޮކްށަފިއާވނީ، ުމިޅ ައަހުރގެ

ިނަޔަލްށ ަޚަރުދުކެރވެޭނަކަމްށ ަލާފުކެރވޭ ައަދެދވެ

ުކެރިވަފެއވެ.  ަރުއްނޑޮްއފް  ިމިލައްނ/ިބިލައްނ/ިއްނަސއަްތައްށ ަބަދުލުކުރުމަގިއަވނީ  ަޚަރުދަތއް   ޕީ.ެއްސ.ައިއ.ޕީ.ގެ 

ެއެހްނަކުމްނ ުޖމަްލުކުރުމަގިއ 1 ޑިެސަމލް ުނަވަތ ަނމަްބުރގެ ަތާފެތއް ައުއަމކީ ެއަކށީގްެނާވ ަކެމކެވެ

`

.

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
2018



ޕީ.އެސް.ައިއ.ޕީ ަމްޝޫރުޢަތއް ެބިހަފިއވާޮގތް 2018 - 2014
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11,348 މާލެ

ޕީ.ެއްސ.ައިއ.ޕީ ަޚަރުދގެ ިންސަބތް

( ާއާބދީގެ ިންސަބތް )2018، ޭނަޝަނލް ިބުއޯރ ޮއފް ްސެޓިޓްސިޓކްްސ
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ަލާފ ުފުރން

ަޤުއމީ ަސާލަމތް

ޯބިހާޔަވިހަކން

ަމސްވިެރަކމިާއ ަދނޑުވިެރަކން

އެހިެނހެން

ފާެނިއ ަނުރަދމާ 

ިޞއްޙީ ައދި ިއޖިްތމާޢީ

ިތމާވިެށ

ަތުޢލުީމ 

ިމސިްކތް ިޢމާާރތުްކުރން

ިބން ިހއުްކމިާއ ަމުގހުެދން

ް ިއާދރީ ަވީޞަލތަްތއ

. ޮގުތަގިއ، ިމުމއަްދުތގެ ެތޭރަގިއ ުޖމަްލ 4,373 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ޭހަދޮކްށަފިއވެެއވެ

ޯނުޓ: މީގެ ިއުތުރްނ ަޞަރަޙއްދީ ައދި ެއއް ައޮތޅްަށުވެރ ިގަނ ައޮތުޅަތުކގިައ ިހްނާގ ަމޝޫްރުޢަތުކގެ
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ަލާފ ުފުރުމގެ ަދިތަކން 
ަޙއުްލުކުރން

ިޞއްޙީ ައދި ިއޖިްތމާޢީ 

ިޚުދަމތޭްދ ަތނަްތން

ަތަރއްޤުީކުރން

35% 18%

އެހިެނހެންިއާދރީ ަވީޞަލތަްތއް ަތަރއްޤުީކުރންިމސިްކތް ިޢމާާރތުްކުރން

ިބލަިއްނ24.7
 ުރފާިޔ

5 ައަހުރ ެތޭރަގިއ ުޖމަްލ

2018 - 2014 ޕީ.އެސް.ައިއ.ޕީ ަމްޝޫރުޢަތއް  ޕޮްރގާްރމަްތަކްށ ެބިހަފިއވާޮގތް

ފާެނިއ ަނުރަދމާ ިނާޒމް 
ާޤިއމުްކުރން

ޯބިހާޔަވިހަކން 
ޯފުރޮކްށދުިނން

ިތމާވިެށ 
ުރން ަރއާްކެތިރުކު

ަތުޢލީމާ ުގޅޭ ަވީޞަލތަްތއް 
ަތަރއްޤުީކުރން 

ިބން ިހއުްކމިާއ ަމުގަތއް 
ަރނަގުޅ ފެނަްވަރަކްށ ހުެދން

ޑޮމެސިްޓކް ަބޖުެޓން
ޯލުނ، ިހލޭ އެހީ ައދި 

ް ޓަްރސްޓް ަފންޑ
45%

ޕީ.އެސް.ައިއ.ޕީ ަފންޑު ުކެރުވުނ ޮގތް

55%

11%

10%

8%

3% 2%

1%1%2%

5%

5%

ަމސްވިެރަކމިާއ ަދނޑުވިެރަކން ަތަރއްޤުީކުރންަޤުއމީ ަސާލަމާތ ުގޅޭ ަވީޞަލތަްތއް ަތަރއްޤުީކުރން

6.6
ިބލަިއްނ ުރފާިޔ

ިބލަިއްނ ުރފާިޔ
6.0 ިބލަިއްނ ުރފާިޔ

7.1

ިބލަިއްނ ުރފާިޔ
3.1

ިބލަިއްނ ުރފާިޔ
1.9

2018 2017 2016 2015 2014
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މީގެ ެތެރިއން %75 ަޚަރުދޮކްށަފިއަވނީ ައޮތުޅަތުކަގިއ. 

89 ިމިލައން ުރފާިޔ ސޫްކލް ޑިިޖަޓަލިއޒަޭޝން ަމްޝޫރުޢައްށ. 

ަތުޢލީމާ ުގޅޭ ަވީޞަލތަްތއް ަތަރއްޤުީކުރަމްށ 

ިމސިްކތް ިޢމާާރތުްކުރަމްށ 

143 ިމިލައން ުރފާިޔ ިހލޭ އެހީގެ ޮގުތަގިއ ިލިބަފިއވޭ.
125 ިމިލައން ުރފާިޔ ިކންގ ަސލްމާން ިމސިްކތް ިޢމާާރތުްކުރަމްށ.
257 ިމިލައން ުރފާިޔ 62 ަރެށއަްގިއ ިމސިްކތް ިޢމާާރތުްކުރަމްށ.

60 ިމިލައން ުރފާިޔ ގދ. ިތަނޫދާއިއ ރ. ުއނޫގާފުރަގިއ ިއސާްލިމކް 
ެސނަްޓުރ ިޢމާާރތުްކުރަމްށ.  

467

1,280
ިޞއްޙީ ައދި ިއުޖިތމާޢީ ިޚުދަމތޭްދ ަތނަްތން 

ަތަރއްޤުީކުރަމްށ  

2,766 ިމިލައން ުރފާިޔ ަދުރަމަވނަްތ ޮހސްޕަިޓލް 
ިޢމާާރތުްކުރަމާށިއ، އެ ޮހސްޕަިޓަލްށ ޭބުނންވާ 

ިއުކިއޕަްމންޓް، ަފުރނަީޗުރ ައދި ިއންޓިީރާއ 

ުފިރަހަމުކުރަމްށ ޭބުނންވާ އެހިެނހެން ަތކިެތ ަގުތަމްށ.  

362 ިމިލައން ުރފާިޔ ރަީޖަނލް ޮހސްޕަިޓލަްތާކިއ، 
ައޮތުޅ ޮހސްޕަިޓލަްތާކިއ، ަރްށަރުށަގިއ ާޤިއުމުކެރވަިފިއ 

ުހިރ ިޞއްޙީ ަމުރަކުޒ ަތާކިއ ހެލްތް ެސނަްޓުރަތއް 

ިއުތަރްށ ަތަރއްޤުީކުރަމްށ.

585 ިމިލައން ުރފާިޔ ާރއްޖޭގެ އިެކ ަކނޮްކުޅަތުކަގިއ 
ުކިޅަވާރ ުގޅޭ ިއންފާްރސްޓަްރކަްޗރ ަތަރއްޤުީކުރަމްށ. 

މީގެ ިއުތުރން ިއޖިްތމާޢީ ާދިއާރާއ ުގުޅން 

ުހިރ ަމްޝޫރުޢަތުކގެ ެތޭރަގިއ، ަސލަްޓން ާޕކް 

ަތަރއްޤުީކުރމިާއ، މާލޭ ރީޑިވޮެލޕަްމންޓް ޕޮްރޖެކާްޓިއ، 

ިތަނޫދ ިމުއޒަިއމް ާޕުކ ާފަހަގ ޮކްށލެވޭ. 

4,358

01 0206 05



ފާެނިއ ަނުރަދމާގެ ިނާޒުމ ާޤިއުމުކުރަމްށ

ަނުރަދމާގެ 58 ަމްޝޫރުޢ.

ފުެނގެ ިނާޒުމގެ 25 ަމްޝޫރުޢ.

ފާެނިއ ަނުރަދމާގެ ިނާޒުމ އެއޮްކްށ ާޤިއުމުކުރުމގެ 7 ަމްޝޫރުޢ.

2,690
ުކިނ ަނއާްތުލމާ ެބހޭ 51 ަމްޝޫރުޢ.

ޯކސަްޓލް ޕޮްރެޓކަްޝންގެ 38 ަމްޝޫރުޢ.

ިއާޢަދުކަރިނވި ަހަކަތިއގެ 6 ަމްޝޫރުޢ.

ފެން ިހނާްދ ިނާޒމްގެ 5 ަމްޝޫރުޢ.

ުރަމްށ ިތމާވިެށ ަރއާްކެތިރުކު

ަމސްވިެރަކމިާއ ަދނޑުވިެރަކމާ ުގޅޭ ަވީޞަލތަްތއް 

ަތަރއްޤުީކުރަމްށ

ިމ ާދިއާރިއން އެންމެ ާފަހަގ ޮކްށލެވޭ 

ަމްޝޫރުޢައކީ 84 ިމިލައން ުރފާިޔ 

ަޚަރުދުކެރުވުނ ޯމލްސްޑިވްސް ަސސޭްޓަނބްލް 

ފަިޝރީޒް ޑިވޮެލޕަްމންޓް ޕޮްރޖެކްޓް. 

226

1,256
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ަލާފ ުފުރުމގެ ަދިތަކން ަޙއުްލުކުރަމްށ

3,900 ިމިލައން ުރފާިޔ ވާެލާނ ިއނަްޓޭނަޝަނލް އަެއރޯޕުޓގެ ަރންވޭ ަތަރއްޤުީކުރަމްށ.

2,709 ިމިލައން ުރފާިޔ ަބނަދުރ ހުެދަމްށ.

1,357 ިމިލައން ުރފާިޔ ިސަނމާލެ ުބިރުޖ ހުެދަމްށ.

412 ިމިލައން ުރފާިޔ ވާެލާނ ިއނަްޓޭނަޝަނލް އަެއރޯޕުޓގެ ަޓރިމަނލް ަތަރއްޤުީކުރަމްށ.

251 ިމިލައން ުރފާިޔ 6 ަރެށއަްގިއ، ަވިއގެ ަބނަދުރ ަތަރއްޤުީކުރުމގެ ަމަސއަްކަތްށ.

8,628
ޯބިހާޔަވިހަކން ޯފުރޮކްށދުިނަމްށ

ިބން ިހއުްކމިާއ ަމުގަތއް ަރނަގުޅ ފެނަްވަރަކްށ ހުެދަމްށް

1,617 ިމިލައން ުރފާިޔ 16 ަރެށއަްގިއ ިބނިްހއުްކަމްށ.
833 ިމިލައން ުރފާިޔ 20 ަރެށއަްގިއ ަމުގަތއް ަތަރއްޤުީކުރަމްށ.

2,450

2,011
ޯބިހާޔަވިހަކމާ ެބހޭ 28 ަމްޝޫރުޢ. 

އެންމެ ާފަހަގ ޮކްށލެވެނީ ުހުޅމާލެ ައދި އެންމެ ެދުކުނގެ ަހަތުރ ައޮތުޅަގިއ ުޖުމަލ 

1,500 ަހުއިސންގ ުޔިނުޓ ަތަރއްޤުީކުރަމްށ ިހނަްގުމނާްދ ަމްޝޫރުޢ. ިމ 

ަމްޝޫރުޢައްށ ުޖމަްލ 1,489 ިމިލައން ުރފާިޔ ަޚަރުދުކެރުވުނ.
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ިއާދރީ ަވީޞަލތަްތއް ަތަރއްޤުީކުރމިާއ 

އެހިެނހެން ަމްޝޫރުޢަތަކްށ

553

ަޤުއމީ ަސާލަމާތިއ ުޞލަްޙ ަމަސަލސަްކން 

ާޤިއމުްކުރުމގެ ަވީޞަލތަްތއް ަތަރއްޤުީކުރަމްށ 

771
272 ިމިލައން ުރފާިޔ ިސަފިއނާްނިއ ުފުލުހންގެ ފްލަެޓްށ.

86 ިމިލައން ުރފާިޔ ޮފެރނިްސކް ޑިވޮެލޕަްމންޓް ޕޮްރގާްރމިާއ، އދ. 
މިާމިގލަީގިއ ިސަފިއންގެ ައިލާފން ިނއުްވުމގެ ިޚުދަމތް ޯފުރޮކްށދުިނުމގެ 

ިޢމާާރާތިއ، މާލެ ިސޓީގެ ީސ.ީސ.ޓީ.ވީ ެނޓަްވރކް ުފާޅުކުރަމްށ.

125 ިމިލައން ުރފާިޔ ޓެްރަޜރީ ިބލްޑިންގެ ިއުކިއޓަީއްށ.

105 ިމިލައން ުރފާިޔ ަރއިްޔުތންގެ ަމިޖލުީހގެ ައުއ ިއމާާރަތްށ.
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