ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް އޮތް ރިސްކް އެސެސްކޮށް ރިޕޯޓެއް ނެރެފި
ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ނުވަތަ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކަނޑައަޅާ ހިންގުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރުގެ
ޝނުން އެ އެސެސްމެންޓްގެ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފިއެވެ.
ރިސްކް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމަށްފަހު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމި ަ
މި ރިސްކް އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓުގައި ބަލާފައިވަނީ  2018 ،2017އަދި 2019ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ
ހދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ
އލުކުރުމާއި ،ބިން ހިއްކުމާއި މަގު ެ
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ،ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙަ ް
ނލް ޕްލޭނިންގ
ޓރީ އޮފް ނޭޝަ ަ
ރސްޓްރަކްޗަރ ( 2017އަދި  2018ވަނަ އަހަރު) އަދި މިނިސް ް
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފް ާ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ( 2019ވަނަ އަހަރު) ގެދަށުން  1މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިން ބަޖެޓް ކޮށްފައިވާ 5
މަޝްރޫޢަކަށެވެ.
މި ދިރާސާގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ،ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކަނޑައެޅުމުގައްޔާއި ،ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްގެ އިތުރުން
ދ
ގތަށް ހުރި ހިރާސްތައް ދެނެގަނެ ،އެފަ ަ
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައިކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ޮ
ޝރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ނުދިއުމާއި،
ހިރާސްތައް ހައްލުކުރުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން ،މަ ް
ރޢުތައް ޕްލޭންކުރުމާއި ،މަޝްރޫޢު
ހުއްޓުމާއި ،ފެންވަރުދަށްވުމާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ ގޮތާ ހުންނަ ގުޅުން ދެނެގަނެ ،މަޝް ޫ
ތރު ކަންކަމުގައި ކޮރަޕްޝަން
އލޮކޭޓުކުރުމާއި ،އަދި ހިނގާ އި ު
އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި (އެލޮކޭޝަން) ،ބަޖެޓު ެ
ށ ލަފާދިނުމެވެ.
ތމާއެކު ،އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަ ް
ރިސްކަށް މަގުފަހިވާކަން ދެނެގަ ު
ޓރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ،މަޝްރޫޢުތައް
މި ދިރާސާގެ ބޭނުމަށްމިނިސް ް
ށގެ ރަށު/ސިޓީ ކައުންސިލްތައް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް،
މޝްރޫޢުތައް ހިންގާފައިވާ ރަށްރަ ު
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތައްަ ،
ނ އޭޖެންސީ އިން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނެއެވެ.
އންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަ ް
ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު އަދި ެ
ފހު މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަށް އުނި
މޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ަ
މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ މުހިންމުކަމަކީަ ،
މވެ .ކަންމިހެންދިމާވާން ޖެހެނީ،
ނންޖެހިފައިވާކަ ެ
ބން ،މަޝްރޫޢުގެ އަގަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެން ަ
އިތުރު ގެންނަން ޖެހުމުގެ ސަބަ ު
ޝރޫޢުއާ ގުޅޭ ނީޑް އެސެސްމެންޓެއް ނުވަތަ ޕޮލިސީ ނީޑެއް ނުހެދޭތީ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މަޝްރޫޢު ފެށުމުގެ ކުރިން މަ ް
ޢތަކަކީ ،އައު ވެރިކަމަކާއެކު،
ޗށް ބަރޯސާވެގެން ފެށޭ މަޝްރޫ ު
ޕޮލިސީ ނީޑެއް ނެތި ހަމަ އެކަނި އިންތިޚާބީ ވަޢުދު ތަކުގެ މައް ަ
ދވެސް އޮންނަ މަޝްރޫޢުތަކެކެވެ .ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން
ބަދަލުތަކެއް އައިސް ނުވަތަ އެއްކޮށް މަޑުޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އަބަ ު
ނ މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލައަކީ ،މިބީދައިން ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢުތައް
އަންނަގޮތަށް ،މިނިސްޓްރީތަކު ް
ހުށަހެޅުމުގައި އެއްވެސް މިންގަޑެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިނެތުމެވެ.
ކރިމަގުގައި ހައްލުކުރަންޖެހޭކަމަށް
އ ު
ކންކަމުގެ އަލީގައި ،ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގަ ި
މި ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު ަ
ވނެއެވެ .އެގޮތުން ،މަޝްރޫޢުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް
ކމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ލަފާ ދީފައި ާ
ޤަބޫލުކުރާ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ަ
އޮތް ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލުމަށް ލަފާ ދީފައިވާނެއެވެ .މި ގައިޑްލައިން

އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މައިގަނޑު  7ލަފައެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .އަދި ،މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި
ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ  8ކަމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
މި އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު ،ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި މިހާރު ވާނީ އާންމުކޮށްފައެވެ .މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ކޮމިޝަނުގެ ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނަޒީފާ ސަޢީދު ( )7468694އާ ގުޅުއްވުން
އެދެމެވެ.

ީ

