ނ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ ް

އިކޯ-ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ

ޝާއިޢުކުރީ:

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިސަރޗް ޔުނިޓް
ވނަ ފަންގިފިލާ ،ހުރަވީ ބިލްޑިންގ
ަ 02
އަމީރުއަޙްމަދު މަގު،
މާލެ  ،20114ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން3015200 / 3015257 :
އީ-މެއިލްinfo@acc.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.acc.gov.mv :

© އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން،

މާރިޗު 2018

ރިޕޯޓް ލިޔުނީ:

އިކްލީލާ އިސްމާޢީލް ،ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ
ފާތިމަތު ޝާއިނާ ،އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ

ރިސަރޗް ކޮންސަލްޓެންސީ:

ޙަސަން ލުޠުފީ ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
ރލް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ަ

ރިސަރޗް ޓީމް:

އިކްލީލާ އިސްމާޢީލް ،ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ
އާދަމް ޝާމިލް ،އ.އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
ނާޞިރާ އިޤްބާލް ،ރިސަރޗް އޮފިސަރ
ފާޠިމަތު އިބްނާ ،ރިސަރޗް އޮފިސަރ
ފާޠިމަތު ޝާއިނާ ،އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ
ޢައިޝަތު މަނާލް ޚާލިދު ،އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ

އެޑިޓްކުރީ:

ރލް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ަ

ފާސްކުރީ:

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން )ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު(YNO-2018- 27 :
 14މާރިޗު  2018ގައި ބޭއްވި އިދާރީ ބައްދަލުވުމުންނެވެ.

ލޭއައުޓްއާއި ކަވަރ ފަރުމާކުރީ:

ޞައްދާމް ނަސީމް ،ސީނިއަރ ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ

ރިޕޯޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނައުމެއްނެތި ޢިލްމީ އަދި އަދަބީ ބޭނުންތަކަށް ،ދޭންޖެހޭ "ކްރެޑިޓް"
ދިނުމާއެކު ބޭނުންކުރުމަކީ ތަރުހީބުދޭ ކަމެކެވެ.

ރަމްޒީ އަކުރުތަކުގެ މާނަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެމް.އީ.އީ

ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

ޕީ.އޭ.އެމް.ޔޫ

ނ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ ް

އޭ.ސީ.ސީ

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން

އެސް.އޭ.ޕީ )ސެޕް(

ރޓީ ޕްރޮޖެކްޓް
ނެޝަނަލް އިންޓެގް ި

އެން.އައި.ޕީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

ސީ.ސީ.އޭ.ޕީ )ސީކެޕް(

ފިހުރިސްތު

 .1ދިރާސާގެ ޚުލާސާ 1 .............................................................................................................................
 .2ތައާރަފް3..........................................................................................................................................
 .3ދިރާސާގެ ޙައިސިއްޔަތު 4 ......................................................................................................................
 .4ދިރާސާގެ މަޤްސަދު5 ...........................................................................................................................
 .5އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓަކީ ކޮބާ؟ 5 ....................................................................................................................
 5.2އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްގެ ބޭނުން 6... ........................................................................................................
 5.3އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ފައިދާ 7 .....................................................................................................
 .6އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ޕައިލެޓް ދިރާސާ8 .........................................................................................................
 6.1އިކޯ-ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 9 ............................................................................................
6.2ދިރާސާކުރެވުނުގޮތް 10 ....................................................................................................................
 6.3ސާމްޕްލިންގ 14 ..........................................................................................................................
 6.4ގޮންޖެހުންތައް 14 ......................................................................................................................
 .7ދިރާސާގެ ނަތީޖާ 15 ............................................................................................................................
 .8ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންތައްތައް 22 .......................................................................................
 .9އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްގެ ހޯދުންތަކާ ގުޅިގެން އިސްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް 25 ...................................................
 .10ނިންމުން27.....................................................................................................................................
 .11ރިފަރެންސް28 ............................................... ...................................................................................
 .12ޖަދުވަލް29......................................................................................................................................

`
 .1ދިރާސާގެ ޚުލާޞާ

ޢ
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްގެ ޕައިލެޓް ދިރާސާއަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން )އޭ.ސީ.ސީ( އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގި އިޖުތިމާ ީ
އޮޑިޓްގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމެވެ .މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އޭ.ސީ.ސީއިން ކުރަމުންގެންދާ
ނ
މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް ރައްޔިތުން ފާރަވެރިކުރުވާ ،ދެފުށްފެން ަ
ނ
ޒިންމާދާރު ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކަށް ރައްޔިތުން އަދި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ތަޢާރަފްކުރެވު ު
ނ
ދނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތު ް
ޕްރޮގްރާމެކެވެ .ކޮމިޝަންގެ ކުރިމަގުގެ އަމާޒަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ކޮރަޕްޝަން ގެ ޢަމަލުތައް ހިނގިޔަ ނު ި
ކރުވާނެ ރަނގަޅުގޮތްތައް
ވބުދާރީ ު
ރއްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވައިގެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ޖަ ާ
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ އިތުރުން ަ
ދަސްކޮށްދީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމެވެ .މިއީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ(
އާއި އޭ.ސީ.ސީ ގުޅިގެން  16-13ނޮވެމްބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްގެ ޕައިލެޓް ދިރާސާ އަމާޒުކޮށް މޮޑެލްކުރެވިފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ދަޑިމަގިކިޅިއާއި ބަންޑާރަކިޅީގައި
ކުރިއަށްދާ އިކޯ-ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށެވެ .މި މަޝްރޫޢަކީ ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ
ދ
ޑވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެން ާ
ޑ އެނަރޖީއިން ،އަ މޭން މޯލް ި
އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެން ް
މަޝްރޫޢެކެވެ .މި ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވަނީ މަޝްރޫޢާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރިވިއުކޮށް ،ސުވާލުކަރުދާސް
ދ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް
މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި ،މަޝްރޫޢުގެ މަސްއޫލުވެރިފަރާތްތަކާއި އިންޓަރވިއުކޮށް އަ ި
ހިނގަމުންދާ ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެންނެވެ .އެގޮތުން މިދިރާސާ ހިންގުމަށްޓަކައި ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ އަމިއްލަ
ޖމުޢިއްޔާއެއްގެ  16މެމްބަރުން ތަމްރީނުކުރެވުނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކުގައިވާ
ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ަ 5
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  21މުވައްޒަފުންވަނީ އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން ކުރިއަށް
ފރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.
ގެންދިޔަ މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ު
ގ
ތއްތަކުގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫޢާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މަޝްރޫޢު ެ
ރސާއިން ފާހަގަވި މުހިއްމު ކަން ަ
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްގެ ޕައިލެޓް ދި ާ
އ ނެތުމާއި ،މަޝްރޫޢުގެ
މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފޯރުކޮށްދީ ހޭލުންތެރިކުރެވިފަ ި

1

މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދައުރެއް ނެތުމާއި ،މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލްވުމާމެދު ރައްޔިތުން
އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާބޮޑު އުއްމީދެއް ނެތްކަން ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އ
ހންގުމާ ި
ށގެން މަޝްރޫޢު ި
ނ ފެ ި
މޝްރޫޢު އެކުލަވާލާ މަރުހަލާއި ް
ނތައްތައް ހައްލުކުރެވޭނީ ަ
ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަ ް
ފކުރަނިވި ގޮތަކަށް އެ ކަމެއްގެ މަޤްޞަދާއި ލަނޑުދަނޑިތައް
ނތީޖާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މަން ާ
މަޝްރޫޢު ނިންމާ މަޝްރޫޢުގެ ަ
ޙާޞިލްކުރެވޭކަން ޔަޤީންކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްގެންނެވެ .އެގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި ޕައިލެޓް ކުރެވުނު އިޖުތިމާޢީ
އ
ނންތައް ފުއްދަ ި
އއް އަސާސްއަކަށްވީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެރި އިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންގެ ބޭ ު
އޮޑިޓްކުރުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ެ
ޅ
ނތިބި ރައްޔިތުންނާއި ގު ި
ބނުންކުރަ ް
ލވެރި އިދާރާތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ޭ
ދިނުމުގައި މުޖުތަމަޢާއި މަސްއޫ ު
ގސްފައެވެ .ސަރުކާރުން
ލާމެހިފައިވާ ގޮތެއްގައި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ރާވާ ތަންފީޒު ކުރެވެން ޖެހޭކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިގެން ޮ
ލތަށް އެންމެ އިސްރާފުކުޑަ
އންމެ ފައިދާކުރާނެ ގޮތަކަށް ދައު ަ
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ރައްޔިތުންނަށް ެ
މ ދިރާސައިން ހާމަވެއެވެ.
ބއިވެރިވުން އިތުރުވާންޖެހޭކަން ި
ތކަށް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ަ
ގޮތަކަށް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮ ަ

2

 .2ތަޢާރަފް
ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ
ފަރާތްތަކަކީ

ނ
ޤާނޫ ީ

ގޮތުން

އެމީހުން

އަދާކުރަންޖެހޭ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،

ވާޖިބުތަކާ

ގޅޭގޮތުން
ު

ށ
ނ ް
ރައްޔިތުން ަ

ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކެވެ .ހަމައެއާއެކު ،އެފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވާ ،ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ބާރުއެޅުމަކީ ރައްޔިތުންގެ
ބލު ،އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ
ފރާތްތަކަކީ ކަމަށް އެންމެ ޤާ ި
މައްޗަށްވެސް އޮތް ޒިންމާއެކެވެ .ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ހޮވާ ަ
ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު އަދާކޮށް ،ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެ .އަދި އެފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ
މ ޙަވާލުވާ
އ އެމީހުންނާ ޒިން ާ
ވސްވަރު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނަހަދަ ި
ނތިޚާބީ ދު ަ
ކުރުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ،ހަމައެކަނި އި ް
ށ
ހިސާބުން ފެށިގެން މިފަދަ ކަންކަމަށް ފާރަވެރިވުމަކީ ދެފުށްފެންނަ ޒިންމާދާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމަކަށް ބާރުއެޅުމަށް ރައްޔިތުންނަ ް
ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ.
ނންކުރުން އަދި ރިޝްވަތުގެ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާއި ،ފައިސާއާއި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭ ު
ތ
ގންނެވެ .މިގޮތުން މަޢުލޫމާ ު
ކށް ބައްޓަންކޮށް ހަރުދަނާކުރެވި ެ
ފންނަ ގޮތަ ަ
ލތުގެ ހިންގުން ދެފުށް ެ
މުޢާމަލާތްތައް ހުއްޓުވޭނީ ،ދައު ަ
ނ
ނކަން ހާމަކުރެވެމުންދާކަ ް
ޖހޭ ކަ ް
ހފާ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރެވެން ެ
ބނުން ރަނގަޅުގޮތުގައި ި
ގ ޙައްޤުގެ ޭ
ހޯދައި ލިބިގަތުމު ެ
ބލައި
ފދަ ޢަމަލުތައް ހުރިތޯ ަ
ވ ަ
އލީގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި ާ
ގ ަ
ދ މަޢުލޫމާތު ެ
ތން ހޯ ޭ
ކ ބެހޭގޮ ު
ޔަޤީންކުރުމާއި އެކި މަޝްރޫޢުތަ ާ
ބހޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު ރައްޔިތުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި
މށް ކަމާ ެ
އެކަންތައްތައް ހުއްޓުވު ަ
ގއިތޯ ރައްޔިތުންވެސް ކަށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ.
ފައިސާ ހޭދަކުރެވެނީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މަންފާކުރުވަނިވި ގޮތު ަ
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް ފާރަވެރިވެ މިފަދަ ކަންތައްތައް ހާމަކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށްޓަކައި
ލޓީ(
ނ ވަސީލަތެކެވެ .މުޖުތަމަޢުން ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ މަފްހޫމް )ސޯޝަލް އެކައުންޓަބި ި
ނންކުރެވިދާ ެ
ރައްޔިތުންނަށް ބޭ ު
ދުނިޔޭގެ

އެކި

ހިސާބުތަކުގައި

ބޭނުންކުރެވެނީ

ނށް
ރައްޔިތުން ަ

ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދޭ

ފަރާތްތައް

ޖަވާބުދާރީކުރުވާ،

ގތްތަކުގެ
ނންކުރާ ތަފާތު ޮ
ނނެވެ .ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށްޓަކައި ބޭ ު
ރމަށް ބާރުއެޅުވުމުގެ ގޮތު ް
ކންކަން ކު ު
ގތަށް ަ
ދެފުށްފެންނަ ޮ
ތެރެއިން އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރަމުން އަންނަ ،އޭގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު
ނނަމުންދާ ކަމެކެވެ.
ބަދަލުތައް ފެ ް
ނޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް' ގައި ހިމެނޭ ސިޔާސަތުތައް
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމަކީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ' ެ
މގެ ގޮތުން
ތަންފީޒުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނު ު

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމް ފޭސް II

ގެ ބައެއް

ހަރަކާތްތައް ހިމަނައިގެން – 'އިންކްރީޒްޑް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އެންޑް އެކައުންޓަބިލިޓީ އޮފް ގަވަރނަންސް ޕްރޮސެސް'
3

)އައުޓްޕުޓް  (1.2ގެ ދަށުން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީއާއި މި ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގައި
ހިމެނެނީ މައިގަނޑު ތިން ޙަރަކާތެކެވެ .އެއީ:
ނ
ދނު ް
 .1ފުވައްމުލަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓެއް ހިންގާނެގޮތުގެ ތަމްރީނު ި
 .2އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ޕައިލެޓް ދިރާސާއެއް ހިންގުން
ނގުން
ބދާރީވުމާއި އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަނެއް ހި ް
ވ ު
 .3ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖަ ާ

 .3ހައިސިއްޔަތު
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ،ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދިރާސާތައްކޮށް،
ކމެކެވެ .މި މަސްއޫލިއްޔަތު
ކމިޝަނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ަ
ދނުމަކީ ޮ
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ލަފާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ި
ތކާ ގުޅޭ މާލީ ޚަރަދުތައް
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އެއް މަސައްކަތަކީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢު ަ
ތ
ތފާ ު
އ ވަޒަންކުރުމެވެ .އަދި އިޖުތިމާޢީ ަ
މލުކުރާ ގޮތްތައް ބަލަ ި
މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމާއި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ޢަ ަ
ތގެ އިދާރާތަކަށް ދިނުމެވެ.
ލކުރާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ލަފާ ދައުލަ ު
ބތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހައް ު
މައްސަލަތަކަށް މަގުފަހިވާ ސަބަ ު
އެހެންކަމުން އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމަކީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން
ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތެކެވެ .ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނުގައި ،ތިރީގައިވާ ސިޔާސަތާއި
ހަރަކާތް އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްގެ ދާއިރާއާވަނީ ގުޅިފައެވެ.
•

ސިޔާސަތު  :03އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް މުޖްތަމަޢުގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކޮށް
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
ހަރަކާތް

3.5.7

އ
ފންޑު ބޭނުންކުރުމުގަ ި
 :ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ،ލިބޭ ަ

ނޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރެވޭނެ ި

4

 .4މަޤްޞަދު
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައި
ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލައި ހޭލުންތެރި
ށ
ތ ް
އން ހެޔޮވެރިކަން )ގުޑް ގަވަރނަންސް(ގެ ބައެއް އަސާސްތައް ކަމުގައިވާ ދެފުށްފެންނަ ގޮ ަ
މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގެ ތެރެ ި
ކރުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ.
މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ޖަވާބުދާރީވުމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ހަރުދަނާ ު

 .5އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓަކީ ކޮބާ؟
ތއް ފޯރުކޮށްދެނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގޮތުގައި،
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓަކީ ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ަ
ޢ
މ ީ
ވރުކުރުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާއެކެވެ .ފުރިހަމަ އިޖުތި ާ
ކން ކަށަ ަ
ނމެ ފައިދާބޮޑު ގޮތަށް ަ
ނށް އެ ް
ދައުލަތަށާއި ރައްޔިތުން ަ
އބައިމީހުންގެ ދައުރާއި
އޮޑިޓެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ވަށާޖެހޭ ބީދައިންެ ،
ޒިންމާތައް ދިރާސާކޮށް މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި އިހުމާލެއްވާނަމަ އެކަން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.

1

ފ ލިބިދޭ މިންވަރު އަދި
ތތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މާލީ މަން ާ
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަ ް
2

ގ މިންވަރު ވަޒަންކުރެވެއެވެ.
ލބިދޭ މަންފާ ެ
ނނަށް ި
ގތްގޮތުން ރައްޔިތު ް
އެހެނިހެން ޮ

ގ
ހންގުމު ެ
ގ ދައުލަތް ި
ދިވެހިރާއްޖޭ ެ

އ
ވނީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާ ި
އޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެ ެ
ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ރަ ް
ގ
ދައުލަތް ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށެވެ .އެހެންކަމުން އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓެއް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުން ހިން ާ
އ
ތއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަ ި
ތރެއިންކަމާއި ،މިފަދަ ޚިދުމަތް ަ
ނއި ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކުގެ ެ
ނ ާ
ނ ޤާ ޫ
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަ ީ
ބކަމާއި ،މަޝްރޫޢުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ
ނފާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލި ޭ
ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މަ ް
ނއެވެ.
ހިއްސާއޮތް މިންވަރު ބެލިގެންދާ ެ
ތއް ފުއްދާދިނުމުގައި
ނ ަ
މިއީ މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ބޭނު ް
ކ
ތތަ ާ
ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރުމާއި ،އެމީހުންގެ ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމާއި ޚިޔާލުތަކަށް ޖާގަދީގެން ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާ ް
ށ
ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢުގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަން އިސްލާޙުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވަރަ ް
މުހިންމު

ވަޞީލަތެކެވެ.

ތމާޢީ
އިޖު ި

އޮޑިޓްގެ

މައިގަނޑު

ފިކުރަކީ

ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާތަކުން

ޚިދުމަތް

1ވަރލްޑް ބޭންކް ރިސޯސްޕޭޕަރ އޮން މެޕިންގް ކޮންޓެކްސްޓް ފޯ ސޯޝަލް އެކައުންޓަބިލިޓީ
2

ދަ ކޮންސްޓިޓުއެންސީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑް )ސީ.ޑީ.އެފް( ސޯޝަލް އޮޑިޓް ގައިޑް ،އަ ހޭންޑްބުކް ފޯ ކޮމިއުނިޓީސް އިން ކެންޔާ
5

އ
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ބޭރުން ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިކުރުމާ ި
ގން ރައްޔިތުން މިފަދަ
އިސްރާފުކުޑަކުރުމަށް ،މުޖުތަމަޢު ފާރަވެރިކުރުވުމެވެ .ނިޒާމީގޮތެއްގައި އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ބޭނުންކޮށް ެ
ކަންކަމަށް ފާރަވެރިވެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް މަދުވެ
ށ މަގުފަހިވާނެކަމެވެ .މިއީ ޑިމޮކްރަސީ އަދި ގުޑް
ފންނަގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަ ް
ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި ދެފުށް ެ
ގަވަރނަންސް އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވާ މުހިންމު ބައެއް އަސާސްތަކެކެވެ.

ތ
އގޮ ް
އ ި
 5.1އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ތަޢާރަފްވެގެން ަ
އ
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްގެ މަފްހޫމް އެންމެ ފުރަތަމަ ތަޢާރަފްވެގެން އައިސްފައިވަނީ ކުންފުނިތަކުން މުޖުތަމަޢަށްދޭ އެހީއާ ި
ތން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރި އާލާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ" .ސޯޝަލް" މިބަސް
އެއްބާރުލުން ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮ ު
ގ
ނ ނުވަތަ މުޖުތަމަޢު ެ
ގތު ް
އ ނޫންކަމަށާއި އިޖުތިމާޢީ ޮ
ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ކަނޑައެޅިގެން މިއީ އިޤްތިޞާދީ ބޭނުމުގަ ި
މަސްލަހަތަށް އަމާޒުކުރާ ކަމެއްކަން އެންގުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
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ލވުމާއެކު ،ކޮރަޕްޝަން
ގ ގިނަބަޔެއްގެ މެދުގައި މަޤްބޫ ު
ކރަސީގެ އުޞޫލުތައް މުޖުތަމަޢު ެ
ދައުލަތްތައް ހިންގުމުގައި ޑިމޮ ް
ހންމުކަމުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯހުޅުވިގެންދިޔައެވެ.
ނސީ އަދި އެކައުންޓެބިލިޓީގެ މު ި
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޭރެ ް
ނހިފާ ސުވާލުކުރުމާއި
ނ ް
ލމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭ ު
ރ ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި މަޢު ޫ
މިފަދަ އުޞޫލުތަކަށް ވަކާލާތުކު ާ
ޓ
ލ ީ
ބރުއެޅުމުގައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އާއި އެކައުންޓަބި ި
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހާމަކުރުމަށް ާ
މ އުކުޅެކެވެ .މިގޮތުން
އިތުރުކުރުމަކީ މުއައްސަސާތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ވަރަށް މުހިން ު
ރވުމަށްޓަކައި ތަޢާރަފްވެގެން އައި އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްގެ
ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢުން ޖަވާބުދާރީކު ު
މަފްޙޫމްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވާ ،ދައުލަތުގެ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބަސްވިކޭ ފަދަ
ގނީ އޮޑިޓް އަމާޒުކުރެވޭ ކަމެއް/މަޝްރޫޢެއް/ޚިދުމަތެއް ،އަމާޒުކުރެވޭ
ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ .ސޯޝަލް އޮޑިޓް ހިން ަ
ތޖާގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާ އެކުގައެވެ.
ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެކަމެއްގެ ނަ ީ

ޓގެ ބޭނުން
 5.2އިޖުތިމާޢީ އޮޑި ް
•

އޮގަނައިޒޭޝަންއެއްގެ ސޯޝަލް އަދި އެތިކަލް ޕަރފޯމަންސް މޮނިޓަރކުރުން

•

ނ
ތތައް ހޯދު ް
ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ގޮ ް

 3ސޯޝަލް އޮޑިޓް :އަ ޓޫލްކިޓް :އަ ގައިޑް ފޯ ޕަރފޯމަންސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް އައުޓްކަމް މެޝަމެންޓް
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•

މުއައްސަސާތަކުގެ ސޯޝަލް ޕަރފޯމަންސް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކުރުން

•

ނ
ނނަށް ހާމަކުރު ް
ތކުގެ ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ރައްޔިތު ް
ޕަބްލިކް ފަންޑުތަކާއި ވަސީލަތް ަ

ގ ފައިދާ
މ ެ
 5.3އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްކުރު ު
•

ނތަކަށް އިސްކަންދޭ މިންވަރު އިތުރުވުން
ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބޭނު ް

•

ނ
މުއައްސަސާތައް ހިންގުމުގައި ރަނގަޅު ބަދަލުތައް ގެނެވު ް

•

ގތަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުވުން
ދެފުށްފެންނަ ޮ

•

އތުރުވުން
ކންތައްތަކަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން ި
މުއައްސަސާއިން އިސްކަންދޭ ކަންތައްތައް މުރާޖަޢާކޮށް މުހިންމު ަ

•

ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭގޮތުން އިހުމާލު ކުރެވިފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން.

•

ނ
ކޮރަޕްޝަނަށްހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެ އެކަން އިސްލާޙުކުރުމަށްކޮށޭ މަގަކަށްވު ް
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.6

އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ޕައިލެޓް ދިރާސާ

އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްގެ ޕައިލެޓް ދިރާސާ އަމާޒުކުރެވުނީ ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އިކޯ-ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށެވެ.
ކ
ތމާޢީ އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ތަމްރީނު ކުރެވުނު ފުވައްމުލަ ު
މިދިރާސާ ހިންގުމުގައި އޭ.ސީ.ސީގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އިޖު ި
ސިޓީގެ ތިރީގައިމިވާ  6ޖަމުޢިއްޔާއަކުން  16ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޖަމުޢިއްޔާތައް:
 .1ފުވައްމުލަކު ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން )ފިސްޑާ(
 .2ޖީ.އެން ވޮލަންޓިއަރސް
 .3މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން
 .4އެވެއަރ ސޮސައިޓީ
 .5ދަޑިމަގު ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާ
 .6ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޓައިބަރ

ކރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ޤއިމް ު
 6.1އިކޯ-ފެސިލިޓީ ާ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ އިކޯ-ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ ވަރލްޑް ބޭންކްގެ ހިލޭ އެހީގައި ހިންގާ
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް )ސީކެޕް( ގެ ދަށުން ،ފުވައްމުލަކުގައި ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ކުޅި
ބނެ ފަދަ ގޮތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ.
ޙިމާޔަތްކުރުމާއެކު ކުޅީގެ ސަބަބުން ރަށަށް އިތުރު އާމްދަނީ ލި ޭ
ނ
މކުރުމާއި ރާއްޖެއިން ބޭރު ް
ޞލަތެއް ޤާއި ް
ބނެފަދަ ވަ ީ
ދނީ ލި ޭ
ވއްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމް ަ
ކ ފު ަ
މި މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދަ ީ
އން އެސަރަޙައްދަށް ވަދެ
ކށް ފަސޭހަ ި
ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޗަސްބިން ސަރަޙައްދާއި ކުޅި ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ ަ
ފ އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް
ޒމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމެވެ 19 .ޖޫން 2017ގައި މިނިސްޓްރީ އޮ ް
އންތި ާ
އެތަންތަން ބަލައިލެވޭނެ ި
ފކޭޝަން އޮފް އެވަރޑް'
އ މޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުއްވާފައިވާ 'ނޯޓި ި
އެނަރޖީ )އެމް.އީ.އީ( އިން ަ
ނ
ގައިވާގޮތުން މި މަޝްރޫޢުގެ އަންދާޒާ ބަޖެޓަކީ  8,883,633.97ރުފިޔާއެވެ .އަދި މި މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް އަ މޭ ް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ  8) 254މަސް( ދުވަހެވެ.
ކއެއް އަދި ބަންޑާރަކިޅީގައި
މލަކު ދަޑިމަގިކިޅީގައި ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީއަކާއި ބޯޑްވޯ ް
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުވައް ު
ފސިލިޓީގައި ހިމެނެނީ ސްނެކް ބަރ ،ސުވެނިއަރ ޝޮޕް،
ހމަޖެހިފައެވެ .ރެކްރިއޭޝަނަލް ެ
ބޯޑްވޯކްއެއް ޤާއިމްކުރުމަށްވަނީ ަ
ފާޚާނާ އަދި ސިޓިންގ އޭރިއާ އެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ފެސިލިޓީގެ ބޭރުގައި ބާބެކިއު ހެދުމަށް ހަތަރު ތަނެއް ހަދާ ހަތަރު
ލައިފްގަރޑް ޕޯސްޓްވެސް ޤާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
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ލބިފައިވާ،
ރތީ ރީތިކަން ި
ދ ޤުދު ަ
އ ،ފުވައްމުލަކުގެ ކުޅިތަކަކީ ރަށުގެ ޘަޤާފަތާ ގުޅުންހުރި އަ ި
ބަލާއިރު ބޮޑު މަޝްރޫޢަކަށްވެފަ ި
ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެތަނަކަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ ތަނަކަށްވާތީއެވެ .އަދި މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ކުޅީގައި ކުރިއަށް ގެންދާއިރު
ކ
ޚޔާލުހުރިގޮތް ދެނެގަތުމަ ީ
ވރު ދެނެގަނެ އެ ފަރާތްތަކުގެ ި
މިކަމުގައި ރައްޔިތުން އަދި ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުންއޮތް މިން ަ
ދ
މޤްޞަދަކީ ކުޅިތައް ފަ ަ
ށ ފަންޑުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ަ
މ މަޝްރޫޢަ ް
ލޑް ބޭންކުން ި
މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީއެވެ .ވޯ ް
ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ މަންފާއާއި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތަކަށް ރަށުގެ ޤުދުރަތީ
ރ
ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން ކަމަށްވާއިރު ،ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުން މިކަމަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަ ު
ނ
މދުވެގެންދާނެ ކަމެއްކަ ް
މކީ މިފަދަ މަޝްރޫޢަކާ ގުޅިގެން ހިނގާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ަ
މތު ފޯރުކޮށްދިނު ަ
ދެނެގަނެ މަޢުލޫ ާ
ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއެވެ.
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 6.2ދިރާސާ ކުރެވުނުގޮތް
ތ
ނޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ހިންގާފައިވާގޮ ް
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ހަރަކާތްތައް ޕްލޭންކުރުމަށްޓަކައި ދު ި
އ
ދިރާސާކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން އިންޑިއާ ،ޕާކިސްތާން ،ސްރީލަންކާ ،ފިލިޕީންސް ،ކެންޔާ ،އިނގިރޭސިވިލާތް ފަދަ ޤައުމުތަކުގަ ި
ނ
އ މިފަދަ އޮޑިޓްތައް ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ވައްޓަފާޅި ދެނެގަ ެ
ހިންގާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދަ ި
އޮޑިޓްކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް އަދި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާ ކުރެވުނެވެ .މީގެ
ތ
ލމާތު ހޯދައި މަޢުލޫމާ ު
ކބެހޭ މަޢު ޫ
ލޓީގެ އަސާސްތަކާއި އެހެނިހެން ޓޫލްސްތަ ާ
އިތުރުންވެސް ސޯޝަލް އެކައުންޓަބި ި
ވ
ޔންތެރިއަކު ލިޔުއްވާފައި ާ
ޓބިލިޓީއާ ބެހޭގޮތުން މައިގަނޑު ހަތަރު ލި ު
އެއްކުރެވުނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސޯޝަލް އެކައުން ަ
ލިޔުންތަކެކެވެ.
މއި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން އެމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ނިޒާމަކަށްވާއިރު އެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓަކީ ޖަވާބުދާރީވު ާ
ކުރެވޭނެ އެހެނިހެން ކަންކަން ހުންނަކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގައި މިދިރާސާގެ
ސ
ކމާބެހޭ ޕައިލެޓް ދިރާ ާ
ކ މުޅިރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގިދާނެ ނިޒާމެއްތޯ ބެލުމަށް ަ
ތެރެއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ނިޒާމަ ީ
ވނެ
ކުރެވިފައި މިވަނީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައެވެ .އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްގެ މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެކަމަށް ބޭނުން ާ
ނމު އެއްކަމަކީ އިޖުތިމާޢީ
ދރިސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު މުހި ް
ނއެވެ .ކޮމިޝަނުން ކުރި މި ި
ފުރިހަމަ ދިރާސާއެއް ހެދިފައިވާ ެ
އ
ގ ި
ބލެހެއްޓުމު ަ
މނިޓަރކޮށް ެ
ށރަށުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ޮ
އޮޑިޓުގެ މި މޮޑެލް ،ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ރަ ް
ނ
މގެ ގޮތުން އޭ.ސީ.ސީ ް
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެކަމެވެ .އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ކުރުމާބެހޭ ނިޒާމް ތަޢާރަފް ކުރު ު
ށ
ކޮށްފައިވާ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަކީ އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓެއް ހިންގުމާބެހޭގޮތުން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެމްބަރުން ތަމްރީނުކުރުމަ ް
ގ
ފތެއް ،މައިގަނޑު ފަސް މައުޟޫޢެއްގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލކަ◌ު ެ
ތަފްޞީލީ އަތްމަތީ ޮ
މވެ .މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަކީ:
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެމްބަރުނަށް އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓާބެހޭ ތަމްރީނު ދިނު ެ
ބދާރީކުރުވުން
 .1މުޖުތަމަޢަށް ޖަވާބުދާރީވުމާ ޖަވާ ު
ވ އާލާތްތައް
 .2ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރެ ޭ
ނ
ދއި ލިބިގަތު ް
ލތް ހިންގުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯ ަ
 .3ރައްޔިތުން ބައިވެރިކޮށްގެން ދައު ަ
 .4އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓުގެ ތަޢާރަފް
ތ
 .5އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓެއް ހިންގާނެ ގޮ ް
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ޑ
 6.2.1ދިރާސާގެ މެތަ ް
މި ދިރާސާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނީ ކޮލިޓޭޓިވް އަދި ކުއަންޓިޓޭޓިވް މިކްސްޑް މެތަޑްއެވެ .ސަބަބަކީ މިދިރާސާ މައިގަނޑު
ގޮތެއްގައި ބިނާވަނީ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ،ރައްޔިތުން އަދި ސިޓީ
ދ
ދނެގަތުމާއި މަޝްރޫޢާމެ ު
ޢލޫމާތު ލިބިފައިވާ މިންވަރު ެ
ކައުންސިލްގެ ޚިޔާލު އަދި އެފަރާތްތަކަށް މަޝްރޫޢާ ބެހޭ މަ ު
ޒ ކުރަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ .މީގެ އިތުރުން މަޝްރޫޢު ރައްދުވާ
ދެކޭގޮތްބަލައި މަޝްރޫޢު ތަންފީ ު
ފަރާތަށް ލިބިދޭ ޚިދުމަތުގައި މައްސަލައެއްވާނަމަ އެކަން ހޯދާ ދެނެގަތުމާއި ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްގެ ޚިޔާލާ ވިސްނުމާއި
ރގައިމިވާ ފަސް ގޮތަށެވެ.
މނެއެވެ .މިދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނީ ތި ީ
ށ ދެނެގަތުން ހި ެ
ދތައް ފުންކޮ ް
ބޭނުން އަދި އުންމީ ު
 .1ޑެސްކް ރިވިއު
 .2ކޮމިއުނިޓީ ސަރވޭ
 .3ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފޯކަސް ގްރޫޕް އިންޓަރވިއު
 .4ޕީ.އޭ.އެމް.ޔޫ ގެ ފޯކަސް ގްރޫޕް އިންޓަރވިއު
 .5ސައިޓް އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

އ
ރވި ު
• ޑެސްކް ި
ޢލޫމާތު ހޯދައި މަޝްރޫޢާ
ނ މަސައްކަތަކީ މަޝްރޫޢާބެހޭ މަ ު
މ ކުރެވު ު
ގ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަ ަ
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓަށް ތައްޔާރުވުމު ެ
ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހޯދުމެވެ.
ދބެލުނު ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
މިގޮތުން މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ހޯ ާ
ނ
ށފައިވާ އިޢުލާ ް
 .1މަޝްރޫޢަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމަށްކޮ ް
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 .2ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް
 .3އެވޯޑް ލެޓަރ
 .4ސިވިލް ވަރކްސް ކޮންޓްރެކްޓް
 .5ވަރކް ޝެޑިއުލް
 .6ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންގެ ކުރެހުންތައް

ވ
• ކޮމިއުނިޓީ ސަރ ޭ
ގ
ރސާގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތެއް ެ
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ޕައިލެޓް ދި ާ
ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ސްޓްރަކްޗަރޑް ސުވާލު ކަރުދާހެއް
މ
ކމިއުނިޓީ ސަރވޭއެވެި .
ނންކޮށްގެން ޮ
)ޖަދުވަލް  (1ބޭ ު
ސަރވޭގައި ޖުމްލަ  60އާންމު ފަރާތަކާ ސުވާލުކޮށް،
ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްދާ އިކޯ ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރުމުގެ
ތކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުނެވެ .މި
މަޝްރޫޢާ ބެހޭގޮތުން އެފަރާތް ަ
ނ
ކ މި މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެ ް
ކޮމިއުނިޓީ ސަރވޭގެ މަޤްޞަދަ ީ

ސ ފުރިހަމަކުރުން
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ސުވާލުކަރުދާ ް

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދައި ،މަޝްރޫޢުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް
ނ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމެވެ .ކޮމިއުނިޓީ ސުވާލު ކަރުދާސް
އަދި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުން ާ
ފަރުމާކުރެވުނީ މައިގަނޑު  6ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ބެލުމާއި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ސުވާލުތަކެއްގެ
މައްޗަށެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
 .1ޑިމޮގްރަފީ
ނ
އވާ މިންވަރު ދެނެގަތު ް
ލބިފަ ި
 .2މަޝްރޫޢާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ި
ނ
މންވަރު ދެނެގަތު ް
ގތުމުގެ ޙައްޤާބެހޭ ޤާނޫނު އެނގޭ ި
 .3މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބި ަ
 .4މަޝްރޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހުރިގޮތް ދެނެގަތުން
ނ
ދނެގަތު ް
 .5މަޝްރޫޢު ހިނގަމުންދާގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރެވޭ މިންވަރު ެ
ނ
ނގަތު ް
ށ ދަތިވާގޮތަށް ހުރި ކަންކަން ދެ ެ
 .6މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައި ރައްޔިތުންނަ ް
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•

އ
އތަ ް
ފޯކަސް ގްރޫޕް އިންޓަރވި ު
އ
މި ދިރާސާގެ ދެވަނަ ޙަރަކާތުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ީ
ލ
ވއު ކުރުމެވެ .ސިޓީ ކައުންސި ް
ކައުންސިލްގެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަ ި
މެމްބަރުން އަދި މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ކަމާބެހޭ
މުއައްޒަފުންނާ

އިންޓަވިއު

އިންޓަވިއުތަކުގެ

ނނެވެ.
ތެރެއި ް

މަޤްޞަދަކީ
ނ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރއާ އިންޓަރވިއުކުރު ް

ސިޓީ

ފޯކަސް

ކުރެވުނީ
މި

ކައުންސިލްގެ

ގްރޫޕް

ގ
އިންޓަރވިއުތަކު ެ
ޤާނޫނާ

ށ
ތ ް
އެއްގޮ ަ

މ
މޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށްޓަކައި ި
ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ަ

ނ
ނސިލުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމެވެ .ފުވައްލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތު ް
މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ސިޓީ ކައު ް
ޝރީފް އަދި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު މަސީޙްއެވެ.
ދއްވީ މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ފަލާޙް ަ
ތ ެ
މި އިންޓަރވިއުގައި މަޢުލޫމާ ު
މި ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތިންވަނަ ޙަރަކާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންޑް އެނަރޖީއިން ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް )ޕީ.އޭ.އެމް.ޔޫ(
ގ
އާ އިންޓަރވިއުކުރުމެވެ .ޕީ.އޭ.އެމް.ޔޫއާ އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މަޝްރޫޢުގެ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރކޮށް މަޝްރޫޢު ެ
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި ކޮންޓްރެކްޓާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން ޔަޤީންކުރުމަށް
އެމް.އީ.އީ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމެވެ.

ނ
ޒޔާރަތްކުރު ް
• ސައިޓަށް ި
މި ދިރާސާގެ އެންމެ ފަހު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން ކުރިއަށް
ގެންދިޔައީ

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް

ޒިޔާރަތްކޮށް

މަސައްކަތް

ކުރިއަށްދާ ސައިޓަށް

ކުރިއަށްދާގޮތް

ބަލައި

އޮބްޒަރވްކުރުމެވެ .ސައިޓް އޮބްޒަވޭޝަންގައި އޭ.ސީ.ސީގެ ޓީމް
ނ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންވަނީ
އަދި އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ތަމްރީ ު
ކރުމަށް
ދށުން ޢިމާރަތް ު
އިކޯ-ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ަ

ބައިވެރިވެފައެވެ.

ހަމަޖެހިފައިވާ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރާ ސަރަޙައްދު
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 6.3ސާމްޕްލިންގ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ  18އަހަރުންމަތީގެ ޖުމްލަ އާބާދީއަކީ  8343މީހުންނެވެ .އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މި
ފރާތަކާއެވެ .މިއީ ޕައިލެޓް
ގ ަ 60
ދިރާސާގައި ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  18އަހަރުންމަތީގެ އާބާދީ ެ
ދިރާސާއަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ސާމްޕްލް އަދަދެކެވެ .ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޖިންސީނިސްބަތް ހަމަހަމަ
ށ ޒިޔާރަތް ޒިޔާރަތް ކޮށްގެން ސުވާލު ކަރުދާސް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ
ކުރުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ގޭގެއަ ް
މށް އިސްކަން ދެވުނެވެ.
އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ނެގު ަ

 6.4ގޮންޖެހުންތައް
ނ
އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓުގެ ޕައިލެޓް ދިރާސާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތު ް
މިބައިގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނެއެވެ.
 .1މިފަދަ ދިރާސާއެއް ކުރުމުގައި ފުވައްމުލަކުގައި އިކޯ ޓުއަރިޒަމް މަސައްކަތް ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރިއަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ
ނ
ރށް ފުރިހަމަ ވެގެންދާ ެ
ލބިގެން ދިއުމަކީ ދިރާސާ އިތު ަ
ތތަކުގެ ބައިވެރިވުން ދިރާސާއަށް ި
ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދައި އެފަރާ ް
ނ
ކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ލިބުނު ވަގުތުގެ ކުޑަކަމާހުރެ އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވު ް
ވަކިން މިދިރާސާގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ.
.2

ރތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން
ފުވައްމުލަކުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަން ހިންގާ ފަ ާ
ދރާސާގެ މަސައްކަތަށް
ކ މުހިންމުކަމަކަށްވިޔަސް މި ި
ވަކިން ހޯދާ ،ދިރާސާގައި އިތުރު ފަރާތްތައް ޝާމިލްކުރުމަ ީ
ނލިބުމަކީވެސް ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ ގޮންޖެހުމެކެވެ.
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބަޖެޓު ު
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 .7ދިރާސާގެ ނަތީޖާ

 7.1ޑިމޮގްރަފީ
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާގައި ސުވާލުކުރެވުނު  60ފަރާތުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ 52
އިންސައްތައެވެ .އަދި ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ  48އިންސައްތައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ޒުވާނުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން
ކށް ސުވާލުކުރެވުނެވެ .މި އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ
ބައްދަލު ޮ

ރަށުތެރޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ޒުވާނުންނާ

ނ
އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ އިކޯ-ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދާ ެ
އަދި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔުން މުހިންމު މަޝްރޫޢަކަށް ވާތީއެވެ .މިދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ
އ  36އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނެވެ.
އުމުރަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައިން ޖަވާބުދީފައިވަނީ  26އަހަރާ ި
ޗާޓު  :1ބައިވެރިންގެ އުމުރު
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މ ގިނައިން ސުވާލުކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި
ދިރާސާގެ ބައިވެރިން މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރު އެން ެ
ވަޒީފާއަދާކުރާ އުމުރުފުރާގެ މީހުންނާއެވެ .އެއީ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  40އިންސައްތަ މީހުންނެވެ .ދެވަނައަށް އެންމެ
ގިނައިން ސުވާލުކުރެވިފައިވަނީ އާންމު ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއެވެ .އެއީ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  27އިންސައްތަ އެވެ.
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ޗާޓު : 2ދިރާސާގެ ބައިވެރިން މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާތައް
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ސކަން ދޭން ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢު
 7.2ރައްޔިތުން އި ް
ރޢާޔަތްކުރެވިގެން ކުރިއަށް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ފަށާފައިވާއިރު މިއީ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް ި
ތ
ގެންދާ މަޝްރޫޢެއްތޯ މި ދިރާސާގެ ޒަރީއާއިން ބެލުނެވެ .މިގޮތުން މިދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  63އިންސައް ަ
މވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށެވެ .މީގެ
ށށް ދި ާ
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެންމެ މުހިންމުކަން ދޭންވީ ރަ ަ
އިތުރުން 23

ގ ކުޅި ތަރައްޤީކުރުމަށް
ރށުގެ މަގުތައް ހެދުމަށެވެ .ރަށު ެ
ނންވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ަ
އިންސައްތަ ބޭ ު

މ ފަރާތަކެވެ .އެހެންކަމުން ކުޅި ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން
ނފައިވަނީ އެން ެ
ފެންނަކަމަށް ބު ެ
އކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން އިސްކަންދޭ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކާ ނުލާ ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢެ ް
ށ
އަދި ރަށްރަށުގައި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް އެޑްރެސް ކުރެވިގެން އެވަގުތަށް ރައްޔިތުންނަ ް
އެންމެ މުހިންމުވާ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

މންވަރު
 7.3މަޝްރޫޢާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ި
ނ ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު މި
ކ ް
މޝްރޫޢަކީ ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް ވޯލްޑް ބޭން ު
އިކޯ-ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރުމުގެ ަ
ށ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި ރައްޔިތުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް
މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އާންމުންނަ ް
ށ
ބައިވެރިކުރުމަކީ މަޝްރޫޢުގެ މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން )އެމް.އީ.އީ( ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ .މިގޮތުން ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަ ް
ށ މި ދިރާސާގައި ސުވާލުކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ސަރވޭގައި
މިމަޝްރޫޢާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަ ް
ނ
މސައްކަތް ހިނގަމުންދާކަ ް
ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  80އިންސައްތަ ބައިވެރިން ބުނެފައިވަނީ މިމަޝްރޫޢުގެ ަ
16

އ
އެނގޭކަމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކީ ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  45އިންސައްތަ މީހުން ެ
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ ސުވާލުކުރުމުން ދިރާސާއަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އެންމެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު
ލިބިފައިވަނީ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުންކަމެވެ .މީގެ އިތުރުން  20އިންސައްތަ ބުނެފައިވަނީ މިމަޝްރޫޢު
ނ
ތ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކު ް
ނ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށްކަމަށެވެ .މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާ ު
ހިނގަމުންދާކަން އެނގިފައިވަ ީ
މގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން
ޖއިން ދޭހަވަނީ ކުޅި ތަރައްޤީކުރު ު
ނމެ  3އިންސައްތައެވެ .މި ނަތީ ާ
އ ް
ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ެ
އ ނުވާކަމެވެ .ވުމާއެކު،
މަޝްރޫޢުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފަ ި
ރ
ގންވާ ގޮތެއްގައި ހިތްވަ ު
ގުޑްގަވަރނަންސްގެ ނިޒާމާއި ކޮމިއުނިޓީ ޕާޓިސިޕޭޝަންއަށް މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގައި އެކަށީ ެ
ތޖާއަކަށްވާނީ މަޝްރޫޢުން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ނަތީޖާ ޙާޞިލު ނުކުރެވުމާއި
ނުދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަ ީ
ނލިބި ،މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާއަކީ އިސްރާފަކަށް
ތތަކަށް އެފައިދާ ު
ބންތިބި ފަރާ ް
މަޝްރޫޢުގެ ޙަޤީޤީ މަންފާ ލި ެ
ވެގެން ދިއުމެވެ.
ޗާޓު  :3ކުޅި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ހިނގަމުންދާކަން އެނގޭ މިންވަރު

20%
80%

ނޭނގޭ

އެނގޭ

ތ
ޚޔާލު ހުރިގޮ ް
 7.4މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ ި
ނ
ލބޭ ީ
ހ އެންމެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ި
ތތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވާ ،އެ މަޝްރޫޢަކުން ލިބެންޖެ ޭ
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ ފަރާ ް
ގ
އެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރެއެވެ .މަޝްރޫޢުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތީ ެ
ނމުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި
އޖުތިމާޢީ އޮޑިޓެއްގެ ދައުރު މުހި ް
ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގައި ި
މާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީތަކުން އަތޮޅުތަކުގައި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ގާތުން ބެލުމަކީ
އުދަނގޫ އަދި ޚަރަދު ބޮޑު ކަމަކަށްވާއިރު މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރެވެން ޖެހެއެވެ.
ނނެވެ .ރައްޔިތުންނަކީ އަމިއްލަ
ގ ް
ށ ލިބި ެ
މޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަ ް
ކރެވޭނީ މަޝްރޫޢާބެހޭ ފުރިހަމަ ަ
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ު
ހއެވެ.
އިސްނެގުމަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާނެ ގޮތްތައް އެނގޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެ ެ
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މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހުރިގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނެއް
ނ
ނ ސުވާލުކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  70އިންސައްތަ ބުނެފައިވަނީ މި ޤާނޫ ު
ނ ާ
އޮންނަކަން އެނގޭތޯ ބައިވެރި ް
މތެއް
ގ ދަށުން އެއްވެސް މަޢުލޫ ާ
ނނު ެ
ނ މި ޤާ ޫ
ނސައްތަ ބުނެފައިވަ ީ
ގ ކަމަށެވެ .އަދި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  77އި ް
އޮންނަކަން އެނ ޭ
ހޯދާފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ.
ތ ހޯދައި އެ މަޝްރޫޢުތަކުން
މ ު
ލބެންޖެހޭ މަޢުލޫ ާ
އޔިތުންނަށް ި
ތން ރަ ް
ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭގޮ ު
ކ ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަމެކެވެ .ހަމަމިއާއެކު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ
ލބޭތޯ ބެލުމަ ީ
މންފާ ި
ލިބެންޖެހޭ ަ
ހކަން ޚުދު ރައްޔިތުންނަށްވެސް
ށދޭންޖެ ޭ
ނނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮ ް
އކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތު ް
ށން އިދާރާތަކުން ެ
ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ނންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(
އެނގެންޖެހެއެވެ .މިއީ ޤާނޫނު ަ
އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( ފަދަ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް
ތތައް
ނނުތަކުން ލިބިދޭ ފުރުޞަ ު
ގ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އެޤާ ޫ
ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކެކެވެ .ވުމާއެކު ،އެޤާނޫނުތަކާމެދު ރައްޔިތުން ެ
ޖހޭކަން މިދިރާސާގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދެވެން ެ

ޚޔާލު ހުރިގޮތް
 7.5މަޝްރޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ި
ކށްވެފައި މި ފަދަ މަޝްރޫޢެއް ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާއިރު
ކުޅި ތަރައްޤީކުރުމަކީ ރަށު ފެންވަރަށް ބަލާއިރު ބޮޑު މަޝްރޫޢަ ަ
މިކަމާމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ދެނެގަތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން މިމަޝްރޫޢުން ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް
ތ ސަރވޭގެ ބައިވެރިންނާ ސުވާލުކުރެވު ެ
ނ ޤަބޫލުކުރޭ ޯ
ލިބޭނެކަ ް
މ
ނ ި
އންސައްތަ ބައިވެރިން ބުނެފައިވަ ީ
ނވެ .ޖަވާބުގައި ި 88
ށވެ.
ޤބޫލު ނުކުރާކަމަ ެ
މަޝްރޫޢުން އެއްވެސް ފައިދާއެއް ލިބޭނެކަމަށް ަ
މަޝްރޫޢާމެދު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ބައިވެރިވުން ހޯދިތޯ ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި  97އިންސައްތަ ބުނެފައިވަނީ މި މަޝްރޫޢު
ފެށުމުގެ ކުރިން މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތުން އެމީހުންގެ ޚިޔާލު ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށެވެ .މީގެއިތުރުން

 58އިންސައްތަ ބައިވެރިން

ބުނެފައިވަނީ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދާފައިވާކަމެއް ނޭނގޭކަމަށެވެ.
މޝްރޫޢުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް
ފއަށް ހިންގާ މިފަދަ ބޮޑެތި ަ
އގެން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަން ާ
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދަ ި
އ ރައްޔިތުންގެ ބަސް އަދި ބައިވެރިވުން މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް
މށްޓަކަ ި
ފ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނު ަ
މން ާ
ލިބެންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ަ
ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
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3%

97%
ޚިޔާލުހޯދާފައެއްނުވޭ

ޚިޔާލުހޯދާފައިވޭ

7.6މަޝްރޫޢު ހިނގަމުންދާގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރާ މިންވަރު
މޝްރޫޢުގެ މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަމުން
ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ަ
ކއި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަށް
ދިޔުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާނަމަ އޭގެ ސަބަބުތަ ާ
ށ ހާމަކުރެވެން ޖެހެއެވެ .މިކަމުގައި ކައުންސިލްތަކަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެކަމަށް
އަންނަ ބަދަލުތައް ރައްޔިތުންނަ ް
ގތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ފެނެއެވެ .މިއީ ދެފުށްފެންނަ ޮ
ގ ޙައްޤުގެ
ތ ހޯދައި ލިބިގަތުމު ެ
ނ ނަންބަރު ) 1/2014މަޢުލޫމާ ު
ނނު( އަދި ޤާނޫ ު
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ހ
ބ ޭ
ލކުރާގޮތުން މަޝްރޫޢާ ެ
ޤބޫ ު
އންވެސް ބާރުއަޅާކަމެކެވެ .މި ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  71އިންސައްތަ ަ
ޤާނޫނު( ި
އ
ތ މީހުން ހާމަކުރިގޮތުގަ ި
ވރިންގެ ތެރެއިން  77އިންސައް ަ
މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ބައި ެ
ކުޅި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވެއެވެ .އަދި
އ ރިޕޯޓްކުރާނެ ފަރާތެއްވެސް ރައްޔިތުންނަށް ސާފުނުވާކަން
ނ ދިމާވާ ދަތިތަކާއި މައްސަލަތަ ް
މީގެއިތުރުން މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެ ް
ނ
ރންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މި މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެ ް
މިދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ބަލާއިރު ދިރާސާގެ ބައިވެ ި
ފާހަގަކުރެވޭ ނުރަނގަޅުކަމެއް ރިޕޯޓުކުރާނެ އިދާރާ އެނގިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
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ޗާޓު  :5މި މަޝްރޫޢު ހިނގަމުންދާގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން އެކަށީގެންވާ
ވަރަށް ހާމަކުރަމުންދާކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ މިންވަރު

11%

12%

77%
ނޭނގޭ

•

ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ޤަބޫލުކުރަން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު ރޭވިފައިވާގޮތް

ފުވައްމުލަކު ކުޅި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތިން މަރުޙަލާއެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމެއް
ލ
ށ ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހެނީ މައްސަ ަ
ދށުން ރައްޔިތުންނަ ް
ޤާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ .މިނިޒާމްގެ ަ
ހުށަހަޅާ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ .އަދި  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފޯމަށް ޖަވާބު ނުލިބިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގައި
އޖެ ޙާލަތެއްގައި އެމް.އީ.އީ
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕީ.އޭ.އެމް.ޔޫ އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ .އަދި ޕީ.އޭ.އެމް.ޔޫ އިން ޖަވާބު ނުލިބި ް
ހ
އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ .މިއީ މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ހިނގަމުންދާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެންވެސް އެނގެންޖެ ޭ
ހ
ނނަންޖެ ޭ
ނ ހު ް
ސ ފެންނަ ް
ކއުންސިލްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުންވެ ް
ނ އެއްގޮތަށް ަ
ކއުންސިލްގެ ޤާނޫ ާ
ޓ ަ
މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ .އަދި ސި ީ
މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ .ވުމާއެކު މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިވިޔަސް އެކަން ޝަކުވާ
ރތްތަކަށް އެނގިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ހުށަހަޅަން ތިބި ފަ ާ

އޔިތުން ދެކޭގޮތް
ށގެންދާގޮތާމެދު ރަ ް
ތއް ކުރިއަ ް
 7.7މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ަ
ދގުލެއް ކުރިމަތިވާކަމަކަށް
އއްވެސް ދައްޗެއް ނުވަތަ އުނ ަ
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ެ
ދިރާސާގައި ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ މީހުން
މގި ކިޅިއަކީ ރަށުގެ އެކި
ދިރިއުޅޭ ހިސާބަށްވުރެ ދުރު ސަރަޙައްދެއްގައި ކަމަށްވުމީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .އަދި ދަޑި ަ
ހިސާބުތަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަ ސަރަޙައްދަކަށް ވުމުން މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާ ދުވަސްތަކުގައި އާންމުންނަށް
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ކން
ޑ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް ަ
ތ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މާބޮ ު
މޝްރޫޢުގެ މަސައްކަ ާ
ސބަބުން ަ
ަ
މިތަން ހުޅުވާލެވިފައިވުމުގެ
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ކރުން
ނ ު
 7.8ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ޔަޤީ ް
ފންވަރު ރަނގަޅުތޯ ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި އެމް.އީ.އީ ގެ ފަރާތުން
މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ބެލުމަކީވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ .ސަބަބަކީ މީގެކުރިންވެސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި
ހިންގާފައިވާ މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ފެންވަރުދަށް ތަކެތީގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި
ނވެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ޙާލަތަށް
އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ތަން ވީރާ ާ

ގޮސްފައިވާ މައްސަލަތައް

ބގެންދެއެވެ.
ނތަކެއް ލި ި
ލގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލު ް
ފދަ ޙާލަތްތަކުގައި ދައުލަތަށް މާ ީ
ފެންމަތިވެފައިވާތީއެވެ .އަދި މި ަ
އެހެންކަމުން ފުވައްމުލަކުގެ ކުޅި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ޔަޤީންކުރުމަށް
ނދާ ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ،ޕީ.އޭ.އެމް.ޔޫ އާ ސުވާލުކޮށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމު ް
ނ ކަންތައްތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.
މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނެވެ .މި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ފާހަގަކުރެވު ު
•

އ
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ތަބާވާންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކެ ް
އެމް.އީ.އީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

•

ތ މާލެ ގެނައުމުން އެމް.އީ.އީ ގެ ސިވިލް އިންޖިނިއަރ އެ ތަކެތީގެ އެސެސްމެންޓް
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެ ި
ހަދައެވެ.

•

ނ
ތ އުފައްދާފައިވަ ީ
ނ ތަކެ ި
ތގެ ކޮލިޓީގެ އިތުރު ް
މި އެސެސްމެންޓްގައި ބަލާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަކެ ީ
އވެ.
މލުކުރާ ފަރާތްތަކެއްތޯވެސް ބެލެ ެ
ކ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަ ަ
ކޮންފަރާތަކުންތޯއާއި އެފަރާތްތަކަ ީ

•

ރއްކާތެރިކަމާއެކު
ދނެއް ކުއްޔަށް ހިފާ އެ ތަކެތި ަ
ވ ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި ގު ަ
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ގެނެ ޭ
ނތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
ކޮލިޓީއަށް އަސަރު ނުކުރާނެފަދަ ގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމުގެ އި ް
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 8ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް
ފުވައްމުލަކުގެ ކުޅި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އެމް.އީ.އީއާއި އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް  254ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.
އރު ،މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ދަޑިމަގު ކުޅީގައި ރެކްރިއޭޝަނަލް
ގން ކުރިއަށްދާ ި
ނ އެއްގޮތަށް ފެށި ެ
މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ޕްލޭ ާ
ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ .އެގޮތުން ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ ގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރާ ޢިމާރާތުގެ ބިންގާއަޅާ
ތަނބުތައް ޖަހާ ނިމި ،ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަންވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ .މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ޝެޑިއުލްއަށްވުރެ
ލަސްވެފައިވާ ނަމަވެސް މާރިޗް  2018ގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު
ދެއްވާފައިވެއެވެ.
މަޝްރޫޢުގެ

މަސައްކަތްތައް

ފެށިގެން

ކުރިއަށްދާއިރު،

ހުރިހާ

މަސައްކަތެއްވެސް

ކުރިއަށްދަނީ

ޝެޑިއުލް

ދ
އަ ި

އންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާގެ
ލންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން ާ
ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަ ަ
އިތުރުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޕީ.އޭ.އެމް.ޔޫގެ ފަރާތްތަކާއި އިންޓަރވިއުކޮށް އަދި އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ޓީމްގެ
އ
ގކުރެވުނު ކަންތައްތަ ް
ނ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަ ަ
ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ލިބު ު
ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ތއް ނުނިމި ލަސްވުން
 8.1މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ަ
ނ
މސައްކަތްތައް ފެށިގެ ް
މި ދިރާސާ ހިނގަމުންދިޔަ މުއްދަތުގައި މަޝްރޫޢުގެ ޝެޑިއުލްގައި ވާގޮތުން ބޯޑްވޯކްގެ ަ
ކުރިއަށްދާންޖެހޭ ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ފެށިފައިނުވާކަމެވެ .ކޮންޓްރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި މި
މަސައްކަތް ލަސްވުމަށް ދިމާވި އެއް ސަބަބަކީ ބޯޑްވޯކް ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ ސަރަޙައްދަކީ ޗަސްބިން ކަމަށްވެފައި ،މަސައްކަތް
އ
ލތަކެ ް
ތާވަލު ކުރެވުނު ދުވަސްވަރަކީ ވިއްސާރަ ދުވަސް ވަރެއްކަމަށްވުމެވެ .އަދި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕް އަދި ޑިޒައިނަށް ބަދަ ު
އައުމަކީވެސް މަސްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވާން ދިމާވި ސަބަބެއްކަމަށް ވެސް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ،މި ލަސްވުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ފައިސާގެ ގެއްލުންވެ މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް އަސަރުކުރާނެކަމަކަށް
ފހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މެދުތެރޭގައި އެ
ކންޓްރެކްޓަރ ާ
ނުބެލެވޭކަމަށް ޮ
އވާފައިވެއެވެ.
މަސައްކަތްވެސް ފެށިގެންދާނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދެ ް
މިފަދަ މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް ލަސްވާނަމަ އެކަން ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމަކީ މުހިންމު
ކަމެކެވެ .ފުވައްމުލަކުގެ ކުޅިތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކުރާ ތަނަކަށް ވުމުން ،ކުޅި ސަރަޙައްދު
މސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ އެކަން ރައްޔިތުން އަދި ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެންގުމާއި
ނ ކުރާ މިފަދަ ަ
ބަންދުކޮށްގެ ް
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ފރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުމަކީ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ނުތަނަވަސްކަން
ލަސްވަމުންދާ ސަބަބުތައް އެ ަ
ކުޑަވެގެންދާނެކަމެކެވެ.

ނވާ މިންވަރަށް ހޭލުންތެރި ކުރެވިފައި ނެތުން
ޔތުން އެކަށީގެ ް
އ ި
ޓއަރިޒަމަށް ރަ ް
 8.2އިކޯ ު
މިދިރާސާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވޭގައި ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ފަރާތްތަކަށް މަޝްރޫޢާ
ނވެ .އަދި ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 33
ތ ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވު ެ
ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާ ު
ތ
ތކަށްވެސް މަޢުލޫމާ ު
ވފައި ،އެފަރާތް ަ
އިންސައްތަ އަކީ މަޝްރޫޢު ހިނގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ެ
ލިބިފައި ނެތުމަކީ މިކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް ،މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރެވިފައިނުވާކަން ދޭހަވާކަމެކެވެ.
ހ
ޕީ.އޭ.އެމް.ޔޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މޭޔަރ ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުން މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި މަޝްރޫޢާބެ ޭ
ގއި ބައިވެރިވެފައިވަނީ
ވތު ދިންނަމަވެސް މި ބައްދަލުވުމު ަ
މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ދަޢު ަ
މަދު ފަރާތްތަކެކެވެ .އަދި މަޝްރޫޢު ހިނގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު
ޢ
ތރުންވެސް އިކޯ ޓުއަރިޒަމްއާ ގުޅިގެން މުޖުތަމަ ު
ދީފައިވާނެކަމަށް ޕީ.އޭ.އޭމް.ޔޫ އިން ހާމަކުރެއެވެ .މީގެ އި ު
ގން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ
ބނުންކޮށް ެ
ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅި އޮންނަ ސަރަޙައްދުގައިވާ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ޭ
ށ
މތަކެއްވެސް ޕީ.އޭ.އެމް.ޔޫ އިން ހިންގާފައިވާނެކަމަ ް
މަސައްކަތްކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާ ް
އެފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ތނަށް މި މަޝްރޫޢުގައި
އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫޢަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިހާ ަ
ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށްކަން މިދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި
ފުވައްމުލަކުގެ ކުޅިތަކަކީ އެސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެތަނަކަށް ފަޚުރުވެރިވާ ރަށުގެ ޘަޤާފަތާ ގުޅިފައިވާ ތަނަކަށްވާއިރު ،ކުޅީގައި
ހ
ދނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެ ޭ
ގ ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށް ި
އރު އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަށު ެ
މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ހިންގާ ި
ގ
ދނިވި ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ރަށު ެ
ކަމެކެވެ .އަދި ކުޅީގައި ޤާއިމްކުރާ ފެސިލިޓީސްތައް ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ލިބި ެ
އވެ .ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މިކުރެވުނު ދިރާސާއިންވެސް ފާހަގަވިގޮތުގައި ،މަޝްރޫޢު
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަންޖެހެ ެ
ނ
ށ ލިބިގެންދާނެ ފައިދާތަކާ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވު ް
މތު އަދި މަޝްރޫޢުން ރައްޔިތުންނަ ް
ތބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ހިނގަމުންދާގޮ ާ
ށ ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ،އެކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް
އޮންނާނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަ ް
ވއެވެ.
ހާމަކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެ ެ
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ނ
ރއް ނެތު ް
ކއުންސިލްގެ ދައު ެ
ތއް މޮނިޓަރކުރުމުގައި ސިޓީ ަ
 8.3މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ަ
އންސިލްގެ އެއްވެސް ދައުރެއް
ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްދާ މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ސިޓީ ކަ ު
ކރިގޮތުގައި މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ތަރައްޤީކުރާ
ވނެވެ .ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަ ު
ނެތްކަން ދިރާސާގައި ފާހަގަކުރެ ު
ކުޅީގެ ޑިޒައިންއާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ބައިވެރިވި ނަމަވެސް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާއެކު،
ކައުންސިލްގެ ދައުރު ވަރަށް ކުޑަވެގެންދިޔައެވެ .އަދި ކައުންސިލުން އެދިފައިވީނަމަވެސް މަޝްރޫޢާގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް
ވނު އިންޓަރވިއުއިން ވެސް އެނގިގެންދިޔައެވެ.
އެމް.އީ.އީއިން ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ދެފަރާތާ ކުރެ ު
ޓ
ލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ސި ީ
ނބަރު ) 7/2010އިދާރީ ދާއިރާތައް ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަ ް
ތ
ހ މަޢުލޫމާ ު
ގމުންދާ ގޮތާބެ ޭ
އ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނ ަ
ތރޭގައި ރަށުގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ި
ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާތަކުގެ ެ
ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހޯދައި އެކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް ސިޓީކައުންސިލަށް އެކަންކަން
ހިއްސާކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމެއް ނުދޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ތންނަށް ޔަޤީންކަން ނެތުން
ލއި ރައްޔި ު
 8.4މަޝްރޫޢުގެ ނަތީޖާއާމެދު ސިޓީ ކައުންސި ާ
މި ދިރާސާގައި ސުވާލުކުރެވުނު އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރާއި މުވައްޒަފުންގެ ޚިޔާލަށް ބަލާއިރު
ނ
ފހަގަކުރެވުނެވެ .އެގޮތު ް
މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ،ރައްޔިތުން އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެސް މާބޮޑު އުއްމީދުތަކެއް ނެތްކަން ާ
ބލުކުރާ ފަރާތްތައް ވަރަށް
މަޝްރޫޢު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިމި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ރަށަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް ޤަ ޫ
މަދެވެ .ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވާގޮތުގައި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން މި ފެސިލިޓީގެ
މަސައްކަތްތައް ނިމި ތަން ހިންގުމުގައިވެސް ކައުންސިލްގެ ދައުރެއް އޮންނާނެކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ރަށުގެ
ތަރައްޤީއާ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުތަކަށް މަގުފަހި ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ސަރުކާރާއި
އ
ދ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަ ި
ރށު ރއްޔިތުންނަށް ދާއިމީ އަ ި
ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން މަޝްރޫޢުގެ ނަތީޖާގެ މަންފާ ަ
ނގުޅެން ޖެހެއެވެ.
ދިނުމަށްޓަކައި ރޭވުންތަކެއް ގެ ް
އ
ބކީ މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުމާ ި
ކައުންސިލާ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން މި މަޝްރޫޢާމެދު މިގޮތަށް ހުންނަން މެދުވެރިވި ސަބަ ަ
ހ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވުމާއި ،އަދި ރައްޔިތުންނާއި
ކބެ ޭ
މަޝްރޫޢުން ލިބޭނެ ފައިދާތަ ާ
ކައުންސިލް މި މަޝްރޫޢުގައި ބައިވެރިނުކުރުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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 9އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްގެ ހޯދުންތަކާ ގުޅިގެން އިސްލާހު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް
އ
ތ ް
އސްލާހު ކުރެވިދާނެ ކަންތައް ަ
ނގެ ފަރާތުން ި
 9.1ރައްޔިތު ް
•

ޓ ކައުންސިލުން
މތު ރަށު/ސި ީ
އކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ރަށު ފެންވަރުގައި މަޝްރޫޢެއް ހިނގަމުންދާނަމަ އެފަދަ މަސަ ް
ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން .އެގޮތުން މަޝްރޫޢުގެ މަސްއޫލުވެރިފަރާތް ،މަޝްރޫޢުގެ
ޖޓް އަދި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް )ޕްލޭން(އާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު
ކޮންޓްރެކްޓަރ ،މަޝްރޫޢުގެ ބަ ެ
ހޯދުން.

•

ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު އަދި
ނ
ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ ،ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހުން ަ
އސާކުރުން.
ކަންބޮޑުވުންތައް އެފަރާތްތަކާ ހި ް

•

ކ
ދ މަޝްރޫޢުތަ ާ
ބލައި މިފަ ަ
ރަށު ފެންވަރުގައި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ަ
ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭނަމަ ،އެކަމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ޙިއްސާކުރުން.

އ
ތ ް
ރގެ ފަރާތުން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ ކަންތައް ަ
 9.2ސަރުކާ ު
•

ގ
ތ )މަޝްރޫޢު ެ
ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްގެންދާއިރު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާ ު
ކއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ
ބަޖެޓް ،މަޝްރޫޢުގެ ޕްލޭން ،މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން( އާންމު ބައްދަލުވުންތަ ާ
ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރީއްޔާއިން ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

•

ރަށްރަށުގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްގެންދާއިރު ރަށު ކައުންސިލް/ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު
ކުރިއަށް ގެންދިޔުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢު ޕްލޭންކުރުމުގެ އިތުރުން މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތާއި،
ކ
ނނަމަ އެކަން ކައުންސިލްތަ ާ
ވސް ބަދަލެއް އަން ަ
މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާ އަދި މަޝްރޫޢުގެ ޕްލޭންއަށް އެއް ެ
ހިއްސާކުރުން.

•

ހސިލު ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެރިފަރާތާއި،
ފ ާ
ޖހޭ މަން ާ
މގޮތެއްގައި ލިބެން ެ
ށފަހު ދާއި ީ
މަޝްރޫޢު ނިންމުމަ ް
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ސާފުކޮށް އެނގި ލިޔެވިފައި އޮތުން.

•

ށ
ކ ބަޔާންކޮށް ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ރައްޔިތުންނަ ް
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ އެކަން ސަބަބާއެ ު
ތ ހާމަކުރުން.
މ ު
އެނގޭނެފަދަ ގޮތަކަށް އެމަޢުލޫ ާ
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އ
 9.3ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުން އިސްލާހު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަ ް
•

ތ
ނންވާ މަޢުލޫމާ ު
ބ ު
ތތަކުން ޭ
ކޮންޓްރެކްޓަރުވެސް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލާއި ރަށުގެ ޒިންމާދާރު އެހެނިހެން ފަރާ ް
ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދޭން ޖެހެއެވެ .އަދި ސައިޓަށް އެކްސެސްވެވޭނެ އިންތިޒާމު ރަނގަޅު އުސޫލެއްގެ
ދަށުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި ،ޕްރޮޖެކްޓުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭކަން
ދނުމަކީ އަމިއްލަ
މތު ފޯރުކޮށް ި
ކަށަވަރު ކޮށްދޭންޖެހެއެވެ .އަދި ވީއެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫ ާ
އިސްނެގުމަށްވެސް ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެންޖެހެއެވެ.
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 .10ނިންމުން
ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓްގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިފަދަ
ސ
ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމަށް ވެފައި މި ޙަރަކާތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެ އިސްލާޙުކުރަން ފެންނަ ކަންތައްތައްވެ ް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ކޮމިޝަންގެ އުއްމީދަކީ މިޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމުން ދަސްވި ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި
ބދާރީކުރުވުމަށް ރައްޔިތުން
މިފަދަ އެހެން ޕްރޮގްރާމްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންގޮސް ،އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ޖަވާ ު
ގ ބައިވެރިވުމަށް މަރުޙަބާ
ބާރުވެރިކުރުވައި ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢާންމުން ެ
ނތަކެއް ބިނާކުރުމެވެ.
ކިއުމެވެ .ކޮރަޕްޝަންގެ ހިރާސްތައް ކުޑަކޮށް ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް ފާރަވެރިވާނޭ ރައްޔިތު ް
މި ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމައި ސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި ފުވައްމުލަކުގައި
ށ
އ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮ ް
ގންދިޔަ އެއްބާރުލުމާ ި
ރތުން ލިބި ެ
ގ ފަ ާ
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ރައްޔިތުން ެ
އެފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ.
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.11ރިފަރެންސް
ލޓީ
 .1ވަރލްޑް ބޭންކް ރިސޯސްޕޭޕަރ އޮން މެޕިންގް ކޮންޓެކްސްޓް ފޯ ސޯޝަލް އެކައުންޓަބި ި
ނޑިއާ
 .2ސޯޝަލް އޮޑިޓް ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް މެނުއަލް ،އި ް
 .3ދަ ކޮންސްޓިޓުއެންސީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑް )ސީ.ޑީ.އެފް( ސޯޝަލް އޮޑިޓް ގައިޑް ،އަ ހޭންޑްބުކް ފޯ ކޮމިއުނިޓީސް
އިން ކެންޔާ
 .4ސޯޝަލް އޮޑިޓް :އަ ޓޫލްކިޓް :އަ ގައިޑް ފޯ ޕަރފޯމަންސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް އައުޓްކަމް މެޝަރމެންޓް
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a

ޖަދުވަލް 1
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ބރު:
ކޯޑު ނަމް ަ

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކޮމިއުނިޓީ ލެޑް ސޯޝަލް އޮޑިޓް ،ޏ.ފުވައްމުލައް – ނޮވެމްބަރ 2017
މި ސުވާލު ކަރުދާހަކީ ފުވައްމުލަކުގައި އިކޯ-ޓުއަރިޒަމް ފެސިލިޓީސް ޤާއިމްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން އަމޭން
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫޢަށް އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓެއް ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުލަވަލާފައިވާ ސުވާލު ކަރުދާހެކެވެ .މި
ސުވާލު ކަރުދާހުގެ މަޤްސަދަކީ މަޝްރޫޢުއާމެދު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި މަޝްރޫޢުގެ އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޕައިލަޓް ދިރާސާއެއް ހިންގުމެވެ.

ސުވާލުކުރާ ފަރާތުގެ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމަށް؛
ވ އެނިއުމަރޭޓަރުން
 .1ސުވާލު ކަރުދާސް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި އެހީތެރިވާނީ ސޯޝަލް އޮޑިޓް ހިންގުމަށް ތަމްރީނުކުރެވިފައި ާ
ނށް
 .2ސުވާލު ކަރުދާސް ފުރާނީ އުމުރުން  18އަހަރުން މަތީގެ މީހުން ަ
ޓ
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