
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ރިޕޯޓްއަކީ  މިދިރާސާ  މޯލްޑިވްސް،’  އިން  ގަވަރނަންސް  ފިއިނޭންސް  ކްލައިމެޓް  އޮފް  އެސެސްމަންޓް  ‘އެން 

ހިންގާ  ބެލުމަށް  ހޭދަކުރާގޮތް  ހޯދާ  ފައިސާ  ކުރުމަށް  ރައްކާތެރި  ތިމާވެށި  ގައުމެއްގައި   6 އަކުން  ޗެޕްޓަރ   6 އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޝާއިޢު ކުރާ ރިޕޯޓްއެކެވެ. 

މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަށް ރައްކާތެރި 

ދިރާސާއެވެ.  ފުރަތަމަ  ހެދި  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ  ބެހޭގޮތުން  ގޮތާ  ތަންފީޒްކުރެވޭ  މަޝްރޫޢުތައް  ހިންގޭ  ކުރުމައްޓަކާ 

މިގޮތުން ކަންކަން ނިންމާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯއާއި، މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒްކުރުމުގެ އުސޫލުތައް އަދި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކުގެ 

މަސައްކަތުގެ ކާމިޔާބުކަމާއި، މި މަޝްރޫޢުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އެދެވޭ ފައިދާ ކުރޭތޯ ބެލެވިފައިވާނެއެވެ. 

މިދިރާސާ ކުރެވިފައިވަނީ ކަމާބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އިންޓަވިއުތަކާއި، ދައުލަތައް ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ފައިސާ 

ހޯދާ ިލބިފައިވާގޮތް މެޕް ކޮއްގެނެވެ.

ދިރާސާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކީ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ މަޝްރޫއުތައް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްކަން ފާހަގަ 

ކުރަމެވެ. މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ކުރަނިވި ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ތިރީގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ 

ކަންކަން މުހިންމެވެ.

ނޑައެޅޭ އުސޫލު ހާމަކުރަން ބާރުއެޅުން. - ބަޖެޓުތު ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ރަށްރަށް ކަ

- މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށާއި އަދި ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބަރާބަރަށް ހާމަކުރުން.

- ފަސޭހައިން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ދެނެގަނެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ރޭވުން.

-  ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކާއި، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ފަދަ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް 

ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބަލާ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއްކަމަށް ވީހިނދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ބުރަ ޒިންމާ 

އަދާކުރާނެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަޑައެޅި، އެ އުސޫލުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަވުން

- ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ލަސްނުވުން. 

‘ެއްނ ެއެސްސެމްންޓ ޮއފް ކްލައެިމްޓ ަފިއޭންންސ ަގަވރަނންްސ އްިނ މޯލިްޑވްްސ’ ދާިރާސ

 ރޯިޕްޓަގއި ފަާހަގ ުކެރވިފައިވާ ަކްނަކްނ
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- މިފަދަ ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ފާހަގަވި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ. 

ޖެހޭ  ރަނގަޅުކުރަން  ފަރާތުން  ޑޯނަރުންގެ  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުން  ދޭ  އެހީ  ކަންކަމަކީ  ބައެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  މިގޮތުން   -

ކަންތައްތަކެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މިދިރާސާ ކުރި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި 

ލިބޭ  ސެޓްފިކެޓް  އާންމުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ތައްޔާރުކުރެވި،  ކޯހެއް  ހަދާ  މެދުވެރިކޮށް  އިންޓަނެޓް  ހުޅުވާލެވިފައިވާ  އާންމުނަށްވެސް 

ކުރެވޭނެ ނިޒާމްތައް  ޖަވާބުދާރީ  ކުރާގޮތާއި  ހޭދަ  ގޮތާއި،  ލިބޭ  ފައިސާ  ގައުމުތަކަށް  ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް  މަގްސަދަކީ  މިކޯހުގެ 

އުނގަންނައިދިނުމެވެ.

ނިމުނީ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖަރ، އައިމަން ރަޝީދު )7908967( އަށް ގުޅުއްވާ.
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