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މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ :
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރު AR31/2008 :

ރފު
 .1ތަޢާ ަ
މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެ ދަށުން ކުރެވުނު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ
އަހަރީ އޮޑިޓް އިން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު މައްސަލަތަކާމެދު އަޅަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް
ލިމިޓެޑްއަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.
މި ކުންފުންޏަކީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް ކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމުން ،މި އޮޑިޓްގައި

އެމަސައްކަތް ތަކުރާރު ނުކުރާކަމާއި ،މި އޮޑިޓްގައި ބޮޑަށް ބަލާލެވިފައިވާނީ ޕަރފޯމަންސް އާއި ގަވަރނަންސްގެ ކަންކަމަށް ކަމުގައި
ފާހަގަކޮށް ،މި އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ހެޔޮހިތުން ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

މިރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  2007ވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް 2007 ،ވަނަ އަހަރަށްވުރެ ކުރީގެ

މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކާއި އަދި  2008ވަނަ އަހަރުގެ ހަރަކާތްތަކަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެކަމަށާއި ،އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް

އޮތޯރިޓީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަކީ ބޯޓުން މުދާ ބޭލުމާއި މުދާ ބަރުކުރުން ކަމުގައިވާތީވެ މިމަސައްކަތްތައް މިހާރު
ކުރައްވަމުންގެންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށްވެސް ތަފްޞީލްކޮށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.
މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvގައި
ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
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ރވުނު ކަންތައްތައް
 .2އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކު ެ

 (2.1ކުރުގޮތަކަށް ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
މާލޭގެ ބަނދަރު ބަލަހައްޓައި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ވަކި މުއައްސަސާއަކާއި ޙަވާލުކުރެވި އެއީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ
ކަމުގައި ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ  1986ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގައެވެ .އަދި މިއޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ކިޔާ
ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވުނީ  31ޖުލައި  2008ގައެވެ .މިހާރު މިތަނަކީ  100ޕަސެންޓް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހިއްޞާވާ

ގ ކުންފުންޏެކެވެ .މީގެ ކުރިން މިތަން ހިގަމުން އައިސްފައިވަނީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫންކަމަށާއި ،މިހާރު މިތަނުން
ދައުލަތު ެ

ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަދަރަށް ވަންނަ ބޯޓު ހުސްކުރުމާއި ބަރުކުރުމާއި އަދި މާލެ ވިޔަފާރި ބަދަރަށް
ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ އަދި އެނބުރިދާ ބޯޓު ފަހަރަށް ޕައިލޮޓޭޖް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ،ރާއްޖެތެރޭގެ  2ސަރަހައްދީ ބަނދަރު
ކަމުގައިވާ ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ބަދަރަށާއި ސ.ހިތަދޫ ބަދަރަށް އަންނަ ބޯޓް ފަހަރުން މުދާ ހުސްކޮށްދިނުމެވެ.

ސަރަހައްދީ ބަނދަރުތައް ހިނގާ ގޮތް  :ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރާއި ސ.ހިތަދޫ ބަނދަރަކީ މިދެ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ
ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރައްވައިގެން މިބަނދަރުތައް ހައްދަވާފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކަމުގައި ވިއަސް ،މިތަނަށް މީހުން ހޯއްދަވައި،
ދުވަހުން ދުވަހަށް ތަން ހިންގެވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްކުރައްވަނީ  7ފެބްރުއަރީ  2006ން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ އާއި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ  5އަހަރު ދުވަހުގެ މެނޭޖްމެންޓް އެގްރީމެންޓެންގެ

ދަށުން ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއިންނެވެ .މި މެނޭޖްމެންޓް އެގްރީމެންޓް ދަށުން މި ދެ ބަނދަރު ހިންގައިގެން ލިބޭ ފައިދާ ކުންފުންޏާއި

މދެ އެއްވަރަށް ބެހުމަށާއި ،އަދި މި ބަނދަރުތަކުން ގެއްލުންވާނަމަ އެ ގެއްލުމަށް ސަރުކާރުން ފައިސާދައްކަވައި
ސަރުކާރާއި ދެ ެ

ސަބްސިޑައިޒް ކުރައްވާގޮތަށް އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިދެ ބަނދަރުގެ  88މުވައްޒަފުންނަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ
މުވައްޒަފުންނެވެ .ސަރަހައްދީ  2ބަނދަރަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން

ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރު ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރު ހިންގުމުގެ ޚަރަދެއްގެ
ގޮތުގައި  3މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި ސ.ހިތަދޫ ބަނދަރު ހިންގުމަށް  1.19މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ޖުމުލަ 2007
ވަނަ އަހަރު މިދެ ބަނދަރު ހިންގުމަށް  4.19މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ތިލަފުށި  :ތިލަފުށީގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ހަދައިގެން ހިންގާ  7ބަނދަރު އޮންނަ ކަމަށާއި މިކުންފުނިތަކުން ދުއްވާ
ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއައިސް ލަފަނީ ސީދާ ތިލަފުށްޓަށް ކަމަށާއި ،ތިލަފުށީގައި މިހާރު ހިނގާ  7ބަނދަރުގެ މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ

ހުރިހާކަމެއް ހިންގަވަނީ ތިލަފުށިން ބިންނަންގަވައިގެން މިބަނދަރުތައް ހައްދަވައިގެން އުޅުއްވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންކަމަށާއި،
ތިލަފުށީގައި ސިފައިންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތިއްބަވާ ކަމަށާއި ،މިތަންތަނުން ރާއްޖެއަށް

އެތެރެކުރެވޭ މުދަލަށް ނެގެންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ރަނގަޅަށް ނުނެގޭކަމާއި ،މިބަނދަރުތަކަށް ބޭލޭ މުދަލަކީ ލިޔެކިއުމުން ދައްކާ

ޢަދަދަށް ހަމަ މުދާކަން ރަނގަޅަށް ނުބެލޭކަމާއި ،މިތަނުގައި މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ
ތަކެތިވެސް އެތެރެކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެއީ މިބަނދަރުތައް ހިންގުމަށް

3

އެއްވެސް ކަހަލަ ގަވާއިދެއް ހެދިފައި ނެތްކަމުންނާއި ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ބަދަރުތައް ހިނގަނީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދެއްގެ ދަށުންތޯ ބަލާނެ
މުއައްސަސާއެއް ނެތްކަމުންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ނުރަސްމީ ބަނދަރުތައް  :މާލޭގެ ބަނދަރާއި ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރާއި ،ސ .ހިތަދޫ ބަނދަރާއި ،ތިލަފުށީގެ ބަނދަރުތަކުގެ އިތުރުން
ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ވެސް ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ބޯޓްފަހަރު ސީދާ ބަނދަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވިފައިކަމަށާއި،
ސިނާއީ

ކަން

ކަމަށް

ދިގުމުއްދަތަށް

ކުއްޔަށްދެވިގެންހެދިފައިވާ

ބައެއް

ރަށްރަށަކީ

ރާއްޖޭންބޭރުން

އަންނަ

ބޯޓް

ފަހަރު

ސީދާ

ބަނދަރުކުރެވޭވަރުގެ ތަނަވަސްކަމާއި ވަސީލަތްތައް އެކުލެވިގެންވާ ރަށްރަށް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިފަދަ ބައެއް ރަށްރަށަށް
ރާއްޖެއިން ބޭރުންއަންނަ ބޯޓުފަހަރު ސީދާ ބަނދަރުކުރާ ކަމަށާއި ،މިފަދަރަށްރަށަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަކެތި ގެނެސްގެން ބަލަންވާވަރަށް ނުބެލި
އެތެރެ ނުކުރެވޭނެ ސަލާމަތީ އިންތިޒާމުތައް މިރަށްރަށުގައި ގާއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މިހެން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތައް އެއްވެސް މުޢައްސަސާއަކުން މިވަގުތު ބަލަހައްޓަވައި ރެގިއުލޭޓް ކުރައްވަމުން
ނުގެންދަވާތީއާއި ،މިކަމަށް އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާއިދެއްވެސް ހިގަމުން ނުދާތީއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .މާލޭގެ ބަދަރަށް މުދާ ބާލައި ޗެކްކޮށް ދޫކުރުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސަލާމަތްކަން މިވަގުތު ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިކަން މިހާރަށްވުރެން
ވަރުގަދަ ކުރައްވައި ،މާލޭގެ ބަނދަރުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކްކުރެވިގެން ނޫނީ ނުގެނެވޭ ގޮތަށް
މިބަނދަރުން މުދާ ބާލާ އެރުވުމުގެ އިންތިޒާމުތަކާއި ކޮންޓްރޯލްތައް ވަރުގަދަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މިހެންމިދެންނެވީ މާލޭގެ
ބަނދަރުގައިހުރި އެކްސްރޭ މެޝިންއަކީ ވަރަށް ކުޑަ އެކްސް ރޭ މެޝިނެއްކަމާއި ،އެއިންބަލާ ޗެކްކުރެވެނީ ފިޔާ ބަސްތާއެއް ފަދަ އާދައިގެ
މުދާކަމަށާއި ،ކޮންޓެއިނަރ ފަދަ ތަކެތި ބަލާ ޗެކްކުރެވޭ މެޝިނެއް މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާރބަރުގައި ނެތްކަމުން މިފަދަ ތަކެތި ނެތި މިހާރު
މާލޭގެ ބަނދަރު ހިންގެވުން ވަރަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާތީއެވެ.
މިގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތި ބަލައި ޗެކްކުރެއްވުމަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސަސް އާއި ސިފައިން ކުރައްވާ
މަސައްކަތެއްކަމުން މިފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދެކެވި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ގުޅުންތަކާއި އިންތިޒާމްތައް ރޭވިގެން އެފަރާތްތަކާއެކު މިކަން
މިހާރަށްވުރެން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ށ .ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރާއި ސ .ހިތަދޫެ ބަދަރަށްވެސް ބާލާމުދާ ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް މިހިނދުން
މިހިނދަށްވެސް ތަޢާރަފު ކުރައްވައިގެން ތަންތަނަށް ބޭލޭތަކެތި ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކްކުރެވިގެން ނޫނީ ނުނެރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް
ރާވައިގެން މިކަންތަން ހިންގެވުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް އާއި ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން ހަމަޖެއްސެވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ .މިހެންމިދެންނެވީ މިބަނދަރުތަކުގައި އެތަނަށް ބާލާ ތަކެތި ބަލާފާސްކޮށްލެވޭނެ "އެކްސް ރޭ މެޝިން" ހުރިނަމަވެސް އޭގެ
ބޭނުން ނުކުރެވޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި ،މިތަންތަނުގައި މިފަދަ ސަލާމަތްކަން ނެތި ،މިތަނުން ލިބޭ ފަސޭހައަށްޓަކައި މިތަންތަން

މިހާ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށްވެސް ވަރަށް ނުރައްކާ ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނ .ތިލަފުށީގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގަވާ ބަނދަރުތަކަކީ އެފަދަ ތަންތަނުގައި ހުންނަންވީ ސަލާމަތްކަން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތި
ހިނގާތަންތަންކަމާއި ،މިގޮތަށް މިތަންތަން ބޭއްވުމަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށްވެސް ނުރައްކާވާ ހިސާބުގައިވާ ކަމެއްކަމުން މިތަންތަނުގައި މިފަދަ
ސަލާމަތްކަމާއި ކޮންޓްރޯލް ނެތި މިބަނދަރުތައް ހިންގެވުމަށް ދޫކޮށްލައްވާފައި ބޭއްވުން ރައްކާތެރިނޫން ކަމުގައި ދަންނަވައި ،މިތަނަށް

ބާލާތަކެތި ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކްކުރެވިގެން ނޫނީ ނުބޭލޭނެ އިންތިޒާމުތައް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސަސްއާއި ވާހަކަދެކެވި،
ހަމަޖައްސަވައިގެން ނޫނީ މިތަންތަން ހިންގެވުން ރަގަޅު ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.2މާލޭ ބަނދަރުގައި ހިނގާ މުހިންމު ބައެއް ހަރަކާތްތައް
މަގަތު ފާލަން ބޭނުންކުރުން  :މިތަނުގެ ޖާގަހުރި ގޮތުން މިވަގުތު މި މަގަތުފާލަމަށް އެއްފަހަރާ ކައިރިކުރެވެނީ  15,000ޓަނުގެ
ޑެޑްވެއިޓް ނަމަ އެއް ބޯޓެވެ .އަދި  2,000ޓަނުގެ ޑެޑްވެއިޓް ނަމަ ދެ ބޯޓެވެ .މިމަގަތު ފާލަމަށް ކައިރިކުރަނީ ކުޑަ ދެބޯޓުނަމަ
މިދެބޯޓު އެވްރެޖްކޮށް އެއްދުވަހުން މުދާ ބާލާހުސް ކުރުމަށްފަހު ބޯޓު ނެރެވޭކަމަށާއި ،ބޮޑު ބޯޓެއްނަމަ އެވްރެޖްކޮށް  3ދުވަސް ނަގާ
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިކަން މިހެން ހިނގާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ކޮންޓޭނަރު ބޭލުމަށް ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މެޝިންތަކާއި
އިކުއިޕްމަންޓްތައް ބޭނުން މިންވަރަށް ނެތުމުންނާއި ،އަދި ހުންނަ ތަކެތި ވަރަށް ގިނައިން ހަލާކުވެފައި ހުންނަކަމުން ދެފަލްކާއިން

އެއްފަހަރާ މުދާ ހުސް ނުކުރެވޭތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކާރގޯ އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓް  :މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މާލޭ ބަނދަރަށް ބާލާ މުދާ ބަނދަރުތެރޭގައި އެކަމަށް

ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަންތާނގައި ތަރުތީބުން ބެހެއްޓުމާއި ،މާލޭ ބަނދަރުން ހުސްވާ ކޮންޓޭނަރުތައް ބަހައްޓަން ހުޅުމާލެއިން ކުއްޔަށް

ހިފާފައިވާ ބިމުގައި ބަނޑަކަށް ލައިގެންގޮސް ބެހެއްޓުމާއި ،ބޯޓުފަހަރު ފުރަންވުމުން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހުސް ކޮންޓޭނަރުތައް
ބަނޑަކަށްލައިގެން ގެނެސް ބޯޓުފަހަރަށް އެރުވުމާއި ،އަދި މަގަތު ފާލަން ފުރިގެން އިތުރު ބޯޓު ފަހަރަށް ކައިރި ނުކުރެވޭ
ހާލަތްތަކުގައި މާލޭ ބޭރުގައި ބަނދަރު ކުރާ ބޯޓުފަހަރުގެ މުދާ ބަނޑުގައި ބާލާދިނުމެވެ.

މިގޮތަށް ބަނޑުގައި މުދާބޭލުމާއި ،ހުސް ކޮންޓެއިނަރތައް ބަނޑުގައި ކޮޅުކޮޅުމައްޗަށް ދަމާހަދަން މިޖެހިފައިވަނީ މައިގަނޑު
ގޮތެއްގައި މާލޭ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރާގާތަށްވެސް ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުދާ ބާލާ  /ބަރުކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު އިތުރުވެ ،ހުސް ކޮންޓޭނަރުތައް އުފުލާ ،ފުރަން ތައްޔާރުވާ ބޯޓު

ފަހަރަށް ބަރުކޮށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ޚަރަދު އިތުރުވެ އެކަމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ގިނަވެ ،ވަރަށް ގިނަ މީހުންވެސް މިކަމުގައި
ގެންގުޅެންޖެހި ،މި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުބޮޑުވެ ،އަދި ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭ މުދަލުގެ އަގަށްވެސް މީގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ
އަސަރުކުރުމެވެ.

"ކްލިއަރެންސް ޑިޕާޓްމަންޓް"  :މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކާގޯ އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ބޯޓުތަކުން ބާލައި
ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާ މުދާ އޭގެ ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރުމެވެ .މި މަސައްކަތް ދެބަޔަށް ބެހިގެންވެއެވެ .އެއީ މުދާ

ދޫކުރުމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި ބަލާ ފާސްކުރުމާއި ،މަތި މައްޗަށާއި ބަރިބަރިޔަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކޮންޓޭނަރުތައް
ނަގައި ،ހުޅުވައިގެން އޭގައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި އަދި ކޮންޓޭނަރަށް ނުލާ ގެނެވި ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތި އޭގެ

ވެރިފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތަކެވެ.

މިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ މިތަނުން ބޭނުންވާ ކޮންޓޭނަރު ހޯދައި ނެގުމުގެ ދަތިކަމާއި ،އެކަމަށް ހޭދަވާ ވަގުތާއި
ޚަރަދު ބޮޑުކަމާއި ،މިތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު ބާލައިގެން ނުނެރެވޭކަމާއި ،ކޮންޓޭނަރު ބާލައި ހުޅުވައިގެން އޭގައި ހުންނަ ތަކެތި

ވންވާވަރަށް ނުބައްލަވައި ދޫކުރެވޭކަމެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތި
ބައްލަވަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ބައްލަ ަ

އެކަށީގެންވާވަރަށް ފާސްނުކުރެވި ދޫކުރެވޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ހާރބަރ ކޮންޓްރޯލް އަދި ޕޯޓް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާޓްމެންޓް  :މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މާލޭގެ ބަދަރަށް ވަންނަ
ބޯޓް ފަހަރަށް އާރުކާޓީއެއްގެ ޕައިލޮޓް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ،ޕައިލޮޓް ޚިދުމަތް ދެވޭ އުޅަނދު ފަހަރުން އާމްދަނީ ނެގުމަށްޓަކައި
ވަންނަ ބޯޓު ފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުމާއި ،މާލޭގެ ބަނދަރަށް ވަންނަ އުޅަނދުފަހަރު އެކި

އުޅަނދުފަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ނަގިލިލައި ބޯޓު އެޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި ،ރާއްޖޭގެ
ބަނދަރަށް ވަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބަނދަރު ކުލި ނެގުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުމާއި،
ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާ މުދަލާއި ،ކުންފުނީގެ ތަކެއްޗާއި ،އިމާރާތް ފަދަ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ސެކިއުރިޓީ

ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ްޓ  :މިޑިޕާޓްމެންޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ޓަގު ފަހަރުގައި ކަފުޖަހައިގެން ބާޖުފަހަރުގެ
މެރިން ކްރާފްޓް ޑިޕާޓްމެނ ް

ދަތުރުކޮށްދިނުމާއި ،ބޯޓްފަހަރު މަގަތު ފާލަމަށް ކަފުޖަހައިގެން ކައިރިކުރުމާއި ބޭރުކުރުމާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދުއްވުމަށް ޓަގު

ފަހަރާއި ބާޖު ފަހަރު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ޓަގު ފަހަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ފަރަށް އަރާ ބޯޓާއި ކަނޑަށް ފެތޭ ބޯޓުފަހަރު
ސަލާމަތްކޮށް ދިނުމުގެ ސެލްވޭޖް އޮޕަރޭޝަންގެ ދަތުރުތައްކޮށް ދިނުމެވެ.

ުނކޮށް
ފހަރު ދަތުރުކޮށްދޭއިރު އެދަތުރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތްތަކުގައި ނޯޓ ު
މިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ޓަގުފަހަރާއި ބާޖު ަ
ކުރުމާއި ،އަދި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ދަތުރުކުރަމުން ގެންދިއުމެވެ .ނަތީޖާއަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ

އާމްދަނީ ހަމަޔަށް ލިބުނުކަން ބެލޭނެގޮތެއް ނެތްކަމެވެ.

ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތައް ބަލަހައްޓަވާ "ރީޖަނަލް ޑިވިޜަން"  :މިޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ދެ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުގެ

މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ،ޑިވިޜަންގެ ހުރިހާ އިދާރީ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމާއި ،ރީޖަނަލް ޕޯޓް މާކެޓް
ކުރުމާއި ،މާކެޓިންގ މެޓީރިއަލް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ،މި ދެ ޕޯޓަށް ހޯދޭ ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ނަގައި ޗެކްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،އަދި

މި ދެ ޕޯޓަށް ހޯދޭ ތަކެތި އެޕޯޓްތަކަށް ފޮނުވައި ބެލެހެއްޓުމެވެ.

މި މަސައްކަތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ މި ދެ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު ހިންގައިގެންވެސްވަނީ ގެއްލުންވާކަމާއި ،މި
ގެއްލުމަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދު ދެއްވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓުން ކަމުގައެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރައްވައިގެން ،އަދި ބޭނުންފުޅުވާ ވަސީލަތްތައް ހޯއްދަވައިގެން މާލޭގެ ބަނދަރަށް މުދާ ބާލަން

ވަންނަ ބޯޓް ފަހަރު އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ހުސްކޮށް އަދި ތަނަށް ބާލާ މުދާ އަވަހަށް ނެރެވޭނެ އިންތިޒާމު މިހާރަށްވުރެން ބޮޑަށް
ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.3ބޮޑެތި ވެހިކަލްތަކާއި އިކްއިޕްމަންޓްތައް ގަތުން
ކުންފުނީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި ،އެތަކެތި އާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން  :ގިނަ ޢަދަދަކަށް މުދާ ބަރުކޮށް ބާލާ
ބަނދަރުތަކަކީ މިޒަމާނުގައި މުދާ އުފުލުމަށް އެކިވަރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މެޝިންތަކާއި ސާމާނު ބޭނުންވާ

ތަންތަންކަމާއި ،މިގޮތުން މާލޭގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްވެސް ސަލާމަތްކަމާއި ހަލުވިކޮށް ހިންގުމަށް މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ގެންގުޅޭ މެޝިންތައް ބޭނުންވާކަމާއި ،މާލޭ ބަނދަރުގައިވެސް ހިސާބަކަށް މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މެޝިން

އެބަހުރިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ހުރި މަދުތަކެތީގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭލެއް ގިނަ ކަމުން ވަރަށް އަވަސް އަވަހަށް
ހަލާކުވާކަމާއި ،މަރާމާތުނުކުރެވި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ހުންނަކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ތަނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ވަރަށް ގިނަ

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މެޝިން އަދިވެސް ކުންފުނީގައި ނެތްކަމަށާއި ،މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މެޝިންތައް

ހޯދައި ތަރައްޤީކޮށް އާކުރެވުމުން ނުގެންދެވޭކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ގެންގުޅެވޭ މަދު މެޝިން ،ބޭނުންކުރުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެން ގިނައިން މެދުނުކެނޑި
އޭގެ

ބޭނުންކުރެވޭކަމާއި،

ސަބަބުން

ތަކެތި

ހަލާކުވެ

ބޭނުންނުކުރެވޭ

ހާލަތުގައި

ގިނަ

ހުންނަ

ދުވަސްތަކަކު

ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިހެން މިދިމާވަނީ "އެސެޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން" އެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން ކުންފުނީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ
ތަކެތި ބަދަލުކޮށް ،އާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުހިންގަވާތީކަމުގައި ފެނެއެވެ.

ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މެޝިންތައް ބައްލަވައިގަތުމުގައި އާންމުކޮށް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުން ލިބޭ
އަގުތަކަށްވުރެން

ބޮޑުއަގުގައި

ތަކެތި

ބައްލަވައިގަންނަކަމަށާއި ،ވަރަށް

ގިނަ

ތަކެތި

އަބަދުހެން

އެއް

ކުންފުންޏަކުން

ބައްލަވައިގަންނަކަމަށާއި ،ބީލަމުން ތަކެތި ބައްލަވައިގަންނަވާއިރުވެސް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނައިން

ޚިޔާރުކުރައްވަނީ އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތައް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެ
މުހިންމު މުޢާމަލާތްތައް ތިރީގައި ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާލާފައި އެވަނީއެވެ.
ހ 17 .ޓަނުގެ 'ޓަގުބޯޓް' " :ސެންޓަރ އެންޓަރ ޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އިން  17ޓަނުގެ ޓަގުބޯޓް 39.986
މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ބައްލަވައިގަތުމަށް  18ނޮވެމްބަރ  2008ގައި އެގްރީމެންޓް ކުރެވިގެން މިހާރު މިޓަގުބޯޓު ސިލޯނުގައި

ބަނުމުގެ

މަސައްކަތް

ފަށައިގެން

ކުރިއަށް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދާކަމުގައި

ނަމަވެސް

މިއަށްވުރެ

މާ

ކުޑައަގެއްގައި

ނމިފައި އޮތް ޓަގުބޯޓް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުން އެއް
މިސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ އަދިމިއަށްވުރެންވެސް ރަނގަޅު މިހާރުވެސް ބަނދެ ި
ޤައުމަށްވުރެން ގިނަ ޤައުމުން ލިބެން އެބަހުރި ކަމަށާއި ،މި މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓަށްވެސް ލިބިފައިވާކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިއަށްވުރެން  15%އާއި  40%އަށްވުރެން ހެޔޮއަގުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުން މިފަދަ ޓަގްބޯޓު ލިބެން
އެބަހުރިކަމަށާއި ،ބަނދެފައި އޮތް ބޯޓެއް ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ބޯޓެއް ބަންނަން ނިންމުމަކީ ބަނުމުގައި ދިމާވާ އުނދަގޫތައް،
ނުވަތަ ބޯޓް ބަނުމުގެ ރިސްކް ވެސް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މީގެ ސަބަބުން ކުއްފުންޏައް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެފައިވާކަމާއި ،މިގެއްލުން ގާތްގަނޑަކަށް  1.2މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު
ވަރު ވާނެ ކަމަށާއި ،މިބޯޓް ގަނެފައިވަނީ ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި ،މިހެން ކަންތައްތައް

މިހިގަނީ ޒަމާނުއްސުރެ ވަކި ބައެއްގެ އަތުން ގަންނަން ފަރިތަވެފައި އޮތް އާދަކާދައެއް ކުންފުނީގައި އަށަގެންފައިވާތީ ކަމުގައި
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ށ .ޑަބަލް ކެބް ޕިކަޕް  :މި ޕިކަޕް ކުންފުންޏަށް ބައްލަވައިގެންފައިވަނީ ،އެވެހިކަލްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައި
ނެތް ނަމަވެސް ،އަލިފާން ނިއްވަން ބޭނުންކުރެވޭ ވެހިކަލްއެއް ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާކަމުގައި ސިފައިން ލަފާ ދެއްވާފައިވާތީ
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިޓްސްބުޝީ މަރުކާގެ  2ޓަނުގެ ސެކަންޑްހޭންޑް ޑަބަލްކެބް ޕިކަޕެއް ހޯއްދެވުމަށް

ބީލަމުން ހޮވުނު ދިވެހި ކުންފުންޏަކާއެކު  3ލައްކަ ރުފިޔާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި  5ޑިސެމްބަރ  2007ސޮއިކޮށްފައިވާކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތުން ،މިޓްސްބުޝީ މަރުކާގެ ޕިކަޕެއް
އެވަގުތު މާކެޓުން ލިބެން ނެތްކަމާއި ،ނަމަވެސް އެއަގުގައި "ނިސާން" މަރުކާގެ ޕިކަޕެއް ލިބިދާނެކަމުގައި އެންގުމުން ،އިތުރު

ބީލަމަކަށްނުގޮސް "ނިސާން" މަރުކާގެ ޕިކަޕެއް އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގައި ގަބޫލުކޮށް އަލުން އެގްރީމެންޓްކުރެވިފައިވަނީ 2

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕިކަޕް ކުންފުންޏަށް ގެނެސްދެއްވާގޮތަށެވެ 10 .ފެބްރުއަރީ  2008ގައި އެގްރީމެންޓްކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް ޕިކަޕް ގެނެވިފައިވަނީ  4މަސްދުވަހަށްވުރެންވެސް ގިނަދުވަސްފަހުން  20ޖޫން  2008ގައި ކަމަށާއި ،މުއްދަތު

ލަސްވުމުން

ލިކުއިޑޭޓަޑް

ޑެމޭޖަސްގެ

ލިބިފައިވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ގޮތުގައި

ޕިކަޕްގެ

އަގުގެ

15%

މަގުން

45,000

ރުފިޔާ

ކުންފުންޏަށް

ބީލަމުގެ ލިޔެކިޔުމާއި އަދި އެގްރީމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނިން ބޭނުންވަނީ  2ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުން ގެނެސްފައިވަނީ  1.25ޓަނުގެ ޕިކަޕެއްކަމަށާއި ،އަދި ޕިކަޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅި

ފޯމުގައި  1.5ޓަނުގެ ޕިކަޕެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ 1.5
ޓަނުގެ ޕިކަޕެއްގެގޮތުގައިކަމަށާއި ،ކުންފުންޏަށް ޕިކަޕް ލިބުމުން ކުންފުނީގެ ޓެކްނީޝަނުން ޕިކަޕް ބަލާ ޗެކްކުރުމުން ޕިކަޕް
ރަނގަޅަށް ނުދުވުމާއި ،އިންޖީނު ބަރާބަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރުންފަދަ "ވަރަށް ބައިވަރު މައްސަލަތައްހުރި" ކަމުގައި

ކުންފުނީގެ ޓެކްނީޝަންގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި ޕިކަޕަކީ އެގްރީމެންޓްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ވެހިކަލްއެއް ނޫންކަމަށާއި ،ވެހިކަލެއް ހޯދުމުގެ މަގުސަދު މިވެހިކަލް ހޯދުމުން ހާސިލްނުކުރެވޭ ކަމުގައި
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓަކާއިނުލައި

ޑޕާޓްމަންޓުން މިޕިކަޕްއާ ހަވާލުވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް
ކުންފުންޏަށް ތަކެތި ބައްލަވައިގަންނަ ޕްރޮކިއުމަންޓް ި
ޑައިރެކްޓަރގެ އެންގެވުމުގެމަތިން ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނ .އެއްބައެއްގެ އަތުން ތަކެތި ބައްލަވައިގަތުން  2006 :ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުންފުނިން ގަނެފައިވާ "ރީޗް ސްޓެކަރ"،
"އާރް.ޓީ.ޖީ ކެރޭން" ،އަދި "ޓްރެއިލަރ" ފަދަ ތަކެތި ބައްލަވައި ގަނެފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ އެއް ކުންފުންޏަކުންނެވެ .އާންމު

ގޮތެއްގައި އެއްފަރާތަކުން މިފަދަ އަގުބޮޑު ތަކެތި ގަތުމުން ލިބޭ އަގުގެ ޑިސްކައުންޓާއި ،ހިލޭ ޓްރެއިނިންގ ފަދަ ބޮޑެތި
ފައިދާތައް ތަކެތި ގަންނަ ކުންފުންޏަށް ލިބޭނަމަވެސް އެމް.ޕީ.އޭ އަށް މިފަދަ ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމެއް އެގޭކަށްނެތް
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ރ .ފިންގަރ ޓެކް ރީޑަރ  :އެމް.ޕީ.އޭ އަށް އޮޓޮމެޓިކް ފިންގަ ޓެކް ރީޑަރ އެއް ގަތުމަށް  4އެޕްރީލް  2006ގައި ރާއްޖޭގެ
ކުންފުންޏަކާއެކު އެގްރީމެންޓް ކޮށްގެން  275,000ރުފިޔާއަށްގަނެ ،ހަރުކޮށް ،މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގ ދީފައިވީ

ނަމަވެސް ،މި މެޝިން އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންނުކުރެވިގެން މި މެޝިންވަނީ މިހާރު ނަގާފައި ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މެޝިން ބައްލަވައިގަންނަން ޖެހޭނީ އެގްރީމެންޓެއް ހެދިގެން އެއާއެއްގޮތަށް ކަމުގައިވިއަސް މިފަދަ އެގްރީމެންޓެއްގައި
ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން  28ނޮވެމްބަރ  2005ގައި ފިންގަރޓެކް ގަތުމަށް އޯޑަރު ދީފައިވާކަމަށާއި ،އެގްރީމެންޓްގެ  6ވަނަ
މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރި ފަރާތުން ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެގްރީމެންޓާއި
8

އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހު ލިޔުމަކުން އެކަން މަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތަށް
އަންގަންޖެހޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  2008ގެ ނިޔަލަށް ވެސް މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި ،އަދި މި
މަސައްކަތަށް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  13,775ރުފިޔާ ރިޓެންޝަނުގެގޮތުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާކަމާއި ،މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ

މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުވަންޖެހޭގޮތަށް ނޫންކަމާއި ،ވަރަށް އިސްރާފު ބޮޑުގޮތެއްގައި ކަމުގައި ދޭހަވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

ހ .ކުންފުންޏަށް ބޭނުންފުޅުވާ އަގު ބޮޑު ތަކެތި ބައްލަވައި ގަންނަންވާނީ އެކަމަށް އެކުލަވާލެވި ސޮއިކުރެވޭ އެގްރީމެންޓުގެ
ދަށުންކަމުގައި ވާތީ ކުރިމަގުގައި މިގޮތަށް މިފަދަ ތަކެތި ބައްލަވައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އެއީ ވިއްކާ ފަރާތާއި ގަންނަ

ފަރާތުގެ ހައްޤުތަކާއި މިފަދަ ކަންކަން މިއެގްރީމެންޓްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެތީއާއި ،ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ދެބަސްވުމެއް
އުފެދިއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެގޮތްވެސް މިފަދަ އެގްރިމެންޓްގައި އެކުލެވިގެންވާތީއެވެ.

އަދި އެއްމަރުކާގެ ތަކެތި ގަތުމުގެ ނަމުގައި މިހާރު ކުންފުނީގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ،އެއްކުންފުންޏަކުން ބޮޑެތި އިކުއިޕްމަންޓް

ބައްލަވައިގަތުމުގެ އާދަކާދަ ބަދަލުކުރައްވައި ،ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެންމެ ރަނގަޅު އަގުގައި ލިބޭނެގޮތަށް މިފަދަ ތަކެތި

ބައްލަވައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އެއީ މިގޮތަށް މިކަން އޮތުމުން އުފެދޭ ގައިގޯޅި ކަމަށް

ޖާގަ ނުދިނުމަށާއި ،ކޮރަޕްޝަންފަދަ ކަންތަކަށް މަގުފަހިވިޔަނުދިނުމަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ކުންފުންޏަށް ބައްލަވައިގަންނަ ތަކެތި މާލެ ގެނެވި ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކުރުމުން އެތަކެތި ރަގަޅަށް މަސައްކަތް
ކުރޭތޯ ބަލާ ޗެކްކޮށް ،އެތަކެތި ހުރީ ކުންފުނިން އެދުނު ސްޕެސިފިކޭޝަންއާއި އެއްގޮތަށްކަން ޔަޤީންކޮށް ،ލިޔުމުން އެތަކެތި

ބަލައިގަތުމަށްފަހު ،އަދި އެ ބައްލަވައިގެން އެއްޗަކާމެދު އިތުރުކަމެއް ކުރައްވަން ނެތްކަން ސާފު ކުރައްވައިގެން ނޫނީ އޭގެ
ފުރިހަމަ އަގު އަދާ ކުރެއްވުން ރަނގަޅު ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ށ .މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތުތަކުން ކުންފުންޏަށްވެފައިވާ ގެއްލުން ރަގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު މިކަމުގައި ބައިވެރިވާ
ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރައްވައި ،ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ފެންނަކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.4ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް
ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކުރުވާފައިވާ ވަރަށްގިނަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކޮންޓްރެކްޓާއި އެއްގޮތަށް ގެންދެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ކުންފުނިން ކުރުވާފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އޮޑިޓް ސާމްޕަލް އުޞޫލުން މިފަދަ ބައެއް

މަސައްކަތްތައް ބަލާލުމުން ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ހ .މާލޭ ބަނދަރު ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފަސް ނެގުން  :މާލޭ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ހިއްކައި ޝީޓްޕައިލް ކުރަން

ބޭނުންވެގެން އެމަސައްކަތް ބީލަމަށް ލައިގެން މިކަން ރަނގަޅަށް ކުރެވިދާނެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ނުލިބިފައިވަނިކޮށް ،ރާއްޖޭގެ
އެހެން ރަށެއްގެ ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އައިސް އުޅުނު ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް

މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ވެލި ގެނެސް ދިނުމަށް އެއްވެސް އެގްރިމެންޓެއް ކުރުމަކާ ނުލައި 9

މިލިޔަން ރުފިޔާ ) 7ލައްކަ ޑޮލަރު( އަށް މިމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށ" .ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖް" ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ އަތުނުލުން  :ކުންފުންޏަށް ތަކެތި ގަތުމާއި ،މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި ވެވޭ
އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓަރުއަތުން އަތުލާގޮތައް އެގްރީމެންޓްގައި
ހިމެނޭ "ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް" ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުންފުނިން ނަންގަވާފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މިގޮތުން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ނަގާފައި ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ބޮޑެތި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވިފައި
އެވަނީއެވެ.


 2ކެރޭން )މޮޑެލް ކޮބެލްކޯ  (RK 250-6ގެނައުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާއެކު އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފަިއިވަނީ

 25މޭ  2006ގައި ،އެލްސީ ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  180ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދިނުމަށެވެ .ބޭންކް އޮފް

މޯލްޑިވްސްގައި އެލްސީ ހުޅުވައިފައިވަނީ  15ޖޫން  2006ގައެވެ.

އެގްރީމެންޓް ގައި ވާގޮތުން  2ކެރޭން

މާލެގެންނަންޖެހޭނީ  15ޑިސެމްބަރ  2006ގެ ނިޔަލަށެވެ .ނަމަވެސް މިތަކެތި މާލެއައިސް ފައިވަނީ  1ޖެނުއަރީ
 2007ގައެވެ .ވީމާ ،އިތުރަށް ހިގާފައިވާ  23ދުވަހަށް ނަގަންޖެހޭ )ފުރަތަމަ  15ދުވަހަށް ދުވަހަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް

އަގުގެ  0.25%ގެ ރޭޓުން 15 ،ދުވަހުގެ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެދުވަހަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  0.50%ގެ ރޭޓުން(
 696,510ރުފިޔާ ) (US$ 54,628ނަގައިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ
މިކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދެއްވައިފައިވާކަމަށާއި 18 ،ޖެނުއަރީ  2007ގައި މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް
އެދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ފޮނުވިއިރުވެސް މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.



ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މާލެއަށް  100,000ކޮޑިމީޓަރުގެ ވެލި ގެނެސް މާލޭ ބަނދަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ

ކުންފުންޏަކާއެކު އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވަނީ  10ޖެނުއަރީ  2007ގައެވެ .މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ އެގްރީމެންޓް ކުރި
ތާރީޚުން ފެށިގެން  9ޖޫން  2007ގެ ނިޔަލަށް  150ދުވަހެވެ .ނަމަވެސް މަސައްކަތް މުޅިންނިމިފައިވަނީ 31

އޮގަސްޓް  2007ގައި ކަމަށާއި ،މިދުވަސްތަކަށް ދުވާލަކަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ  1%ގެ ރޭޓުން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖްގެ
ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭ  2.44މިލިޔަން ރުފިޔާ ނަންގަވާފައިނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިފައިސާ ނުނަންގަވާ ގޮތަށް

ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ.

10



 25ޓަނުގެ ކެރޭން )ޓަޑާނޯ ބްރޭންޑް (GR-300 EX

 10,800,000މިލިޔަން ރުފިޔާ )ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރ

 (840,467އަށް ބައްލަވައިގަތުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ސެންޓަރ އެންޓަރ ޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް" އާއި އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވަނީ  3ސެޕްޓެމްބަރ  2007ގައެވެ .މިމަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ އެލް.ސީ.

ހުޅުވުނު ތާރިޚު ކަމުގައިވާ  3ސެޕްޓެމްބަރ  2007އިން ފެށިގެން  8އޭޕްރިލް  2008އާ ހަމައަށް  180ދުވަހެއެވެ.
ނަމަވެސް މިކެރޭން މާލެ ގެނެވިފައިވަނީ މުއްދަތު ހަމަވިތާ  7މަސްދުވަސް ފަހުން  25ނޮވެމްބަރ  2008ގައެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ގޮތުން ލިކުއިޑޭޓް ޑެމޭޖާސްގެ ގޮތުގައި  1.08މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމުގައި ވިޔަސް މިއިން
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ކަނޑުއްވާފައި ނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިފައިސާ ނުނަންގަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ.


ނ .އެމް.ޕީ.އޭ އިން މިހާރު ހަދަމުންދާ 5

ބުރީގެ އިމާރާތް " :ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން" އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން އެމް.ޕީ.އޭ

އިން މިހާރު ހަދަމުންދާ  5ބުރީގެ އިމާރާތް ނިންމުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަކީ  18ޑިސެމްބަރ  2006ން ފެށިގެން  9ޖޫން
 2008ގެ ނިޔަލަށް  18މަސް ދުވަހެވެ .ނަމަވެސް މުއްދަތު ފަހަނަ އަޅައި  1އަހަރު ފާއިތު ވެފައިވާއިރު އަދިވެސް

މިމަސައްކަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިވެސް ނުނިމި މަސައްކަތް މުޅިން ހުއްޓިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ކޮންޓެކްޓްގެ

އަގަކީ  10.876މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖުގެ ގޮތުގައި  1,631,534ރުފިޔާ ކަނޑަން ޖެހޭ ކަމަށާއި،
މިހާތަނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ދޫކުރައްވާފައިވަނީ އެއްވެސް އަދަދެއް ނުހިފަހައްޓަވައި ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް:
ހ .ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅަށް ޕްލޭންކޮށް އަދި މެނޭޖްމަންޓުން އެއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރައްވަމުން
ގެންދެވުމާއި ކޮންޓްރެކްޓެއް ހައްދަވާނަމަ ،އެކޮންޓްރެކްޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގެވުމަށާއި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެއްވުމަށްފަހު އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާނަމަ ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަރސްގެ

ފައިސާ ނުދެއްވައި ހިފެހެއްޓެވުމާއި ،އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރައްވާ މުއްދަތަށް ނުނިއްމޭނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ތަންފީޒު
ކުރައްވައި ،އަދި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުހައްދަވާ ނުފެށުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ށ .މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ކުންފުންޏަށް ގެއްލި ،ގެއްލުންވެފައިވާ ފައިސާ ހޯއްދަވައި ،މިކަމުގައި ބައިވެރިވާ
ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.5އާމްދަނީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރަހައްދުން މުދާ ނެރުން ލަސްވުން
މި ކުންފުންޏަކީ ވަރަށް ގިނަ އާމްދަނީ ފައިސާ ލިބޭ ތަނެއްކަމަށާއި ،މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ލިބެނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމުން
ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.


ހޭންޑްލިންގ ޗާރޖް )ޓާމިނަލް ތެރޭގައި މުދާ އުފުލުމުގެ ފީ(



ސްޓީވަރޑޯރިންގ )ބޯޓުން މުދާ ބާލާ އެރުވުމަށް ނަގާ ފީ(



ވޯފޭޖް )ޕޯޓް ފެސިލިޓީސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފީ(



ކޮންޓެއިނަރ ސްޓޯރޭޖް )ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ކޮންޓެއިނަރު ބެހެއްޓުމުގެ "ބިމުކުލި"(




ސްޓޯރޭޖް ޗާރޖް )ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މުދާ ބެހެއްޓުމުގެ ފީ(

ޕައިލޮޓޭޖް ޗާރޖް )ރާއްޖެ ވަންނަ  /ފުރާ ބޯޓުފަހަރުގެ އާރުކާޓީކަންކުރުން(

ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނެތި ހޯދައި ހިސާބުކޮށް އަދި ސަލާމަތްކަމާއެކު އެފައިސާ ބޭންކަށް
ޖަމާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސަލާމަތީ މާހައުލު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރުދަނާ ކުރައްވަންޖެހިފައިވާ ކަމުގައި
ފާހަގަކޮށް ،މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު މައިގަނޑު މައްސަލަތައް ތިރީގައި ޚުލާޞާކޮށްލާފައި އެވަނީއެވެ.

ހ .ދަރަންޏަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ސަބަބުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބި ހުރި ފައިސާ  :ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް

ގިނަ ފައިސާ ނުލިބި އެބަހުރިކަމާއި ،ވަރަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ނުލިބިހުރި މިފަދަ ފައިސާ އެބަހުރިކަމާއި ،މިފައިސާ

ހޯއްދަވަން ކުންފުނިން މާނަވީ އެއްވެސް މަސައްކަތްވެސް ކޮށްފައިނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން  2004ވަނަ އަހަރުން

ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އަދިވެސް  8.92މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށ .ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އެގެންނެތުން  :އެމް.ޕީ.އޭ ގައި ގެންގުޅޭ ބޮޑެތި
އިކްއިޕްމަންޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން

ފުރަންޖެހޭ ފޯމުތައް ޗެކްކުރި އިރު ބައެއް ފޯމުތައް ހަމަޔަށް ނެތުމާއި ،ފޯމުތަކުގައި "ޓިޕެކްސް" ޖަހައިގެން ލިޔުންތައް

ފޮރުވާފައި ހުރުމާއި ،ކުއްޔަށް ދޭ ތަކެތީގެ ނަން ހިސާބުތަކުން ކަނޑައި ބަދަލުކޮށްފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އެހެންކަމުން

ތަނަށް

ލިބެންޖެހޭ

އާމްދަނީގެ

ޞައްޙަކަން

އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށާއި،

ލިޔެކިޔުންތައް

ފުރިހަމައަށް

ނުބެލެހެއްޓުމުންނާއި ،ލިޔުންތައް ބަދަލުކޮށްފައި ހުރުމުން ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ހުރިހާ އާމްދަނީ އޭގެ ސަލާމަތްކަމާއެކު

ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް ވެއްދި އަދި ބޭންކުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާކަމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފެދެއެވެ .މިކަން
ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ކާކުކަން މެނޭޖްމަންޓަށް އެނގޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިކަންކަން ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓަށް

ފަޅާއަރާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ފަޅާ އެރުމުންވެސް މިކަން ހިންގަވާފައިވާ މުވައްޒަފު ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްވަންދެން ގޭގައި
ބެހެއްޓުމަށްފަހު އަލުން އޮފީހަށް ނެރެ މި މަސައްކަތްކުރާ ބައިގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާކަމުގެ މަޤާމުދެވިފައިވާ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަސީދު ފޮތްތަކުގައި ސީރިއަލް ނަންބަރު ޕްރިންޓްކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރަސީދުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ

ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވިފައި އޮތްކަމަށާއި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެމް.ޕީ.އޭ އަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާ ހަމަޔަށް
ލިބެމުންދާކަން ޔަގީންކޮށް އެނގެންނެތް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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ނ .އެތެރެކުރާ މުދާ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ނެރުން ލަސްވުން  :މިވަގުތު ކޮންޓެއިނަރ ސްޓޯރޭޓް ޗާޖް ނެގުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންޓެއިނަރ އެއްގައި މުދާ މާލެ ގެނެސް  10ދުވަހަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަހު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި
ބަހައްޓައިފިނަމަ  10ދުވަހަށް ވުރެން އިތުރަށް ހިނގާ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ނަގާގޮތަށެވެ .އެހެންކަމުން މުދާ ގެންނަ

ފަރާތްތަކުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މުދާ ބަހައްޓައިގެން މުދާ ވިއްކާ ހުސްކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމާއި ،މިކަމަށް 10
ދުވަހުގެ ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއް ދެވިފައިވާކަމުން ،މުދާ އެތެރެކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ގުދަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ދެވިފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،މި ސަރަޙައްދުން އަވަހަށް މުދާ ނުނެރެ ލަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން

އެހެންމީހުންނަށް މިކަމުގެ އުނދަގޫ އުފުލަން ޖެހުމާއި ،ތަނުގެ ދަތިކަން ހުރި ގޮތުން މަސައްކަތްތައް ހިންގަން އުނދަގޫވުމާއި،

އެތައްބައިވަރު ކޮންޓެއިނަރުތަކެއް ހުރުމުން ތަނުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

ހ .ދަރަންޏަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހި ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ނުލިބިހުރި ވަރަށް ގިނަ
އަދަދެއްގެ ފައިސާ އެބަހުރިކަމުން ،އެ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވައިގެން ނަމަވެސް އެފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަދި

ދަރަންޏަށް

ޚިދުމަތް

ދެއްވައިގެން

ލިބެންޖެހޭ

ފައިސާ

ހޯއްދެވޭވަރުގެ

ޤާބިލުކަމާއި

އިންތިޒާމު

ކުންފުނީގައި

ނެތްކަމަށްވާނަމަ ދަރަންޏަށް ޚިދުމަތް ނުދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ށ .ފައިސާއާއި ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓެވުމުގައި ކުރައްވައިގެން ނުވާނެ ކަންކަން ހިންގަވާފައިވާ މުވައްޒަފުން ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން

އެކަހެރި ކުރައްވައި އަދި ކުންފުނިން ވަކި ކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ގަވާއިދު

ވަރުގަދަކޮށް ،ލިޔެކިޔުންތަކަށް

ބަދަލު

ނުގެނެވޭގޮތަށް

އިންތިޒާމުތައް

ހަމަޖައްސަވައި،

މީގެ

އިތުރުން

ރަސީދުފޮތްތަކުގައި ސީރިއަލް ނަންބަރު ޖައްސަވައި އަދި ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ނ .ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މުދާ ނެރުމަށްދެވޭ  10ދުވަހު މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ހިގައްޖެނެމަ އިތުރަށް ހިގާ ދުވަސްތަކާއި މި 10
ދުވަސްވެސް ހިމަނުއްވައިގެން ފައިސާ ނެއްގެވުން ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

13

 (2.6ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ފަހަކަށް އައިސް އެކުލަވާލެވެމުން އައިސްފައިވަނީ ސިޔާސީ ކުލަވަރު ޖެހިގެން އަދި މެންބަރުންގެ
ތެދުވެރިކަން ކުންފުންޏަށް އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި މެންބަރުން އައްޔަނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މެންބަރުންގެ ތެދުވެރިކަން އޮންނަ ގޮތަކަށް
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،އަދި ބޯޑުގެ ނިންމުންތައްވެސް ނިންމަނީ ކުންފުނީގެ މަންފާއާ ފައިދާއަށް ވުރެން ބޮޑަށް ވަކި

މީސްމީހުންގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދުމަށާއި ،އަމިއްލަ މަސްލަޙަތުތަކަށް ފަހިވާގޮތަށްކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންގެވެސް
ތެދުވެރިކަން ހުއްޓިގެންވާކަމަށް ދޭހަވަނީ ކުންފުންޏަށް ނޫންކަމަށާއި ،އޭގެ ބަދަލުގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށާއި ކުންފުނީގެ ނިންމުންތަކަށް
ނުފޫޒުފޯރުވޭ މީސްމީހުންނަށްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އަދި ކުންފުންޏަކީ  100%ދައުލަތުން ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ނަމަވެސް ދައުލަތުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތް ސީދާކޮށް ދައުލަތް

ތަމްސީލުކުރައްވަން ޑިރެކްޓަރުންނަށް އަންގަވައިގެން ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ކަމަށް

ފާހަގަ ނުކުރެވޭ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޕްރޮފެޝަނަލް ބޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޯޑުގެ މަސައްކަތް ހިނގާކަމަށް ނުފެންނަކަމަށާއި ،ކުންފުނި ހިންގުމުގެ

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައިވެރިވުން ލިބޭ ކަމަށް ނުފެންނަކަމުގައި

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ކުންފުނީގެ ބޯޑަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކޮށް މިކަން ދެމެހެއްޓެވުމަކީ ކުންފުންޏަށް ކޮންމެހެން
މުހިންމުކަމެއް ކަމަށާއި ،ސަރުކާރު ހިންގަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު

ބަދަލުވަމުން ނުދާ ފަދަ ހަރުދަނާކަމާއެކު މިކުންފުނީގެ ބޯޑުވެސް ބައްޓަން ކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ށ .ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ކަނޑައަޅުއްވައި ،ބޯޑުން ނެރެދެއްވާ ކުންފުނީގެ ނަތީޖާ ބައްލަވައި ،ބޯޑު ޖަވާބުދާރީ
ކުރުވުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރެއްވުން ރަނގަޅުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ނ .ބޯޑަށް މެންބަރުން އައްޔަނު ކުރެއްވުމުގައިވެސް މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި ކުންފުނީގެ މަސްލަހަތު ފުށުނާރާގޮތަށް

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުންފުނީގެ ކުރިމަގާމެދު ވިސްނެވުމާއި ،ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުގެ
އަލީގައި ކުންފުނީގެ ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުރައްވައި ހިންގެވޭނެވަރުގެ ޑިރެކްޓަރުން ހަމަޖައްސަވައި މިބޭފުޅުންގެ ތެދުވެރިކަން
ކުންފުންޏަށް އޮންނަ ގޮތަށް ބޯޑު އެކުލަވާލައްވައި ހިންގެވުން މުހިންމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ރ .ހަމަމިމޭރުމުން ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެދުވެރިކަންވެސް ކުންފުނީގެ ބޭރު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި

ކުންފުންޏަށް އޮންނަގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަމަޖައްސަވައި ،ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީކުރުވޭނެ
ނިޒާމެއް ޑިރެކްޓަރުން އިސް ނަންގަވައިގެން ޤާއިމުކުރެއްވުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.7މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް
ކުންފުންޏަށް މުވައްޒަފުން ލެއްވުމާއި ،ވަކިކުރުމާއި ،މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި ،ވަޒީފާ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ،މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން
ދިނުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންމު ކަންކަން ތިރީގައި ފާހަގަކޮށް މިކުންފުންޏަކީ ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ،އަދި ވަރަށް ގިނަ
ބިދޭސީންނާއެކު ވަރަށް ތަފާތު ފަންތީގެ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުއްވާ ކުންފުންޏެއްކަމުން މިކަންކަމާމެދު އަވަސް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު

އެޅުއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ހ .ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތި މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުން  :ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ބޭރު މީހުންގެ ތެރެއިން
ހުރިހާ އެންމެންގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އޮޑިޓް ސާމްޕަލް އުޞޫލުން މިފަދަ މުވައްޒަފުންގެ ބައިކުޅަ ބައެއް
ޗެކްކުރި ކުރުމުން ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް ބިދޭސީ އަކާއެކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި އޭގައި ދެފަރާތުން

ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ހަމަ މިމޭރުމުން ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާއި
ކުންފުންޏާ ދޭތެރޭގައިވެސް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލެވި ސޮއި ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ގާތްގަނޑަކަށް  21%މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި،
ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާތާ  15އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންވެސް އެބަތިބިކަމާއި ،ކުންފުނީގައި އުޅޭ ގިނަ ބިދޭސީން

ގެންގުޅުއްވަނީ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެކަށޭނަ ދިވެހިން ނުލިބިގެން ނޫންކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

ވަޒީފާގެ އެގްރީމަންޓެއް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއެކު އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަޔާއި ،އެއީ އެމީހުންގެ ޒިންމާތަކާ ބާރުތައް
ލިޔުމުން ބެހެއްޓުމަށާއި ،އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށެވެ .މިކަން މިހެން ނެތި ކުރުމަކީ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން
އުދަގޫވެ ،މަސްލަހަތުތައް ފުށުއަރައި ،އަދި ކަރަޕްޝަން ފަދަ ކަންކަމަށް މަގު ހުޅުވިގެންދާ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށ 2007 .ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުތަކަށް ބަދަލުގެންނަވާފައިވަނީ ކޮންއުސޫލަކުންކަން އެގެންނެތުން  2007 :ވަނަ
އަހަރު މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުތަކާއި މުސާރައަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާކަމާއި މި ކުރިއެރުން ދެއްވާފައިވަނީ

ޔމުން އެގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މީގެއިތުރުން މިކަންކޮށްފައި ވަނީ ކޮމެޓީ
ކޮންއުޞޫލެއްގެ މަތިންކަމެއް ލިޔެކި ު
އަކުންކަމަށް މެނޭޖްމަންޓުން ވިދާޅުވިނަމަވެސް މިކޮމެޓީއާބެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަދި މިފަދަ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިއިރު ތަނަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް މަގާމުގެ
ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ނ .ރޭގަނޑު ބޯޓުން މުދާ ބޭލުން

 :މާލޭ ބަނދަރަށް ވަންނަ ބޯޓު ފަހަރުން މުދާ ބާލައި ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ

މުޅިންހެން ރޭގަނޑު ކުރާ މަސައްކަތެއްގެގޮތަށް ބަދަލުވެފައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ރޭގަނޑު މިމަސައްކަތް ކުރަން

ފުރަތަމަ ވެސް ފެށިފައިވަނީ ބައެއް ފަހަރު ދުވާލު އެކަނި މަސައްކަތްކޮށްގެން ބޯޓް ފަހަރު ހުސް ކުރަން ބޭނުންވާ
އަވަސްކަމާއެކު އެމަސައްކަތް ނުކުރެވޭތީ އެކަން އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ .ނަމަވެސް މިހާރު ބޯޓުން މުދާ ބޭލުމުގެ

މަސައްކަތް ބަދަލުވެފައިވަނީ ދުވާލު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރޭގަޑުގެ ގަޑިތަކުގައި ގިނަ މަސައްކަތް
ކުރާގޮތަށެވެ .މިމަސައްކަތް މިގޮތަށް ބަދަލުވުމުން މިހާރު އެންމެ ގިނައިން އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ލިބޭ
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ދުވާލުގެ ގަޑިތަކުގައި މަސައްކަތް ނުކޮށް ރޭގަޑުގެ ގަޑިތަކަށް މަސައްކަތް ލަސްކޮށްގެން ރޭގަޑު އެކަނި މަސައްކަތް
ކުރާމުންދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ބޯޓުން މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް އޮޑިޓް ސާމްޕަލް އުޞޫލުން ބަލައި ޗެކްކުރި ކުރުމުން މިކަން ރަނގަޅަށް ދޭހަވާކަމަށާއި މި

މަސައްކަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ބޮޑުބައެއްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ރޭގަޑުއެވެ.
އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހިކުމަތާއި ބޭނުމަކީ ދުވާލުގެ މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުން ރޭގަނޑުން ބައެއްގައިވެސް

މަސައްކަތްކޮށްގެން ބޯޓުން އަވަހަށް މުދާ ބޭލުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް ބޯޓުފަހަރު ފުރުވާލުމެވެ .ނަމަވެސް  2000އިން 2008

ވަނަ އަހަރާ ދޭތެރޭ

ބޯޓުފަހަރުން މުދާ ބާލައި ހުސްކޮށް ބޯޓް ފުރުވާލެވެނީ އެވްރެޖްކޮށް  3ދުވަހުން ކަމުންނާއި ،އިތުރު

ގަޑީގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ދުވާލުގެ ގަޑިތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތް މަދުކޮށްގެން ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި މަސައްކަތުގެ

ބޮޑުބައި ކުރުވުމުން ބޯޓުން މުދާ ބާލާ ހުސްކުރުން އަވަސްވާ ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރ .މުވައްޒަފުންގެ އުޅުމާއި ގުޅުންތައް  :މިކުންފުންޏަކީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތު މީހުން ގެންގުޅުއްވާ ،ވަރަށް ތަފާތު ފަންތީގެ

މީހުން އުޅޭ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުން މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްކަމާއި ،ރާއްޖޭން ބޭރުގެ
މީހުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަނެއްކަމާއި އެކިއެކި މަސައްކަތް އެކި ފަންތީގެ މީހުން ކުރަމުންދާ ތަނެއްކަންވެސް

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އެއާއެކު ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އުޅުންތަކާއި ގުޅުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ،މެނޭޖްމެންޓާއި
މުވައްޒަފުންނާއި ދެމެދު އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަމަށް ފެންނަންނެތްކަމާއި ،ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ،މިސްރާބާއި،

ހާސިލުކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާއާއި ،ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާ މިފަދަކަންކަން ކުންފުނީގެ އެކިފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް
މެނޭޖްމަންޓުން އަންގައިދީ މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭ ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުން އުދަގޫވުމާއި ،ޒިންމާ ނުނެންގެވުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަންވާ
އިތުބާރާއި އެކުވެރިކަން ގެއްލި ،ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ދެބަސްވުންތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތައް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ފެންމަތިވާ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް:
ހ .ކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ދިވެހިން އެބަތިބި ކަމުގައި ފެންނާތީ މިކަމާމެދު ވިސްނަވައި މިފަދަ
ފުރުޞަތުތައް ދިވެހިންނަށް ބޮޑަށް ހުޅުވާލެއްވުން ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ށ .މުވައްޒަފުންނަން މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދެއްވާ އުޞޫލުތައް ލިޔުމުން އެކުލަވާލައްވައި ،އެންމެންނަށް އެކަން އެނގެން އޮންނަ
ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި ،މިއާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހީވާގި ،އަދި ކުންފުންޏަށް ތެދުވެރި

އުފެއްދުންތެރި މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސެވުން ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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ނ .މާލޭގެ ބަނދަރަށް އަންނަ ބޯޓު ފަހަރުން މުދާ ބާލާ ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި މިހާރު ކުރަމުން ގެންދަނީ ރޭގަނޑުގެ
ވަގުތުތަކުގައިނަމަވެސް ،ދުވާލުގެ ގަޑިތަކުގައި ކޮށްނިންމާ ނުލެވިހުންނަ މަސައްކަތްތައް ނޫނީ ރޭގަނޑު ގަޑީގައި ކުރެއްވުން
ރަނގަޅުކަމަށް ނުފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އެއީ އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރަން ލިބޭ ދުވާލުގެ ގަޑިތައް މިހާރު

އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންނުކޮށް ،ގިނަ މަސައްކަތް ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކޮށްނިންމުމަށް ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާތީ އާއި
ރޭގަނޑު ކުރުވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ބޮޑުވާތީ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ރ .މިފަދަ ތަފާތު ،އަދި ގިނަ މުވައްޒަފުން ގޮވައިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއްގައި އެންމެން އެއްއަމާޒަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންތައް ރަނގަޅު ކުރެވިގެން ކަމުގައިވާތީ މެނޭޖްމެންޓުން އިސްނަގައިގެން މުވައްޒަފުންގެ

މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންތަކާއި ،މުވައްޒަފުންނާއި މެނޭޖްމަންޓާއި ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުންތައް ރަނގަޅު ކުރުން ވަރަށް

މުހިންމުވެފައިވާ ކަމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.8ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ތަކެތި ބައްލަވައިގަތުން
އެމް.ޕީ.އޭ ވަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ފޮތް ،ފަންސުރު ،ގަލަން ފަދަ ތަނުގެ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމަށް
ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގަނެ ރައްކާކޮށްގެން ބޭނުން ކުރައްވަމުން ނުގެންދެވުމުގެ ސަބަބުން އިރުއިރުކޮޅުން

މިފަދަ ތަކެތި ގަންނަންޖެހޭކަމާއި ،މިއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު ކުންފުނިން ބޭރަށް ،ކުންފުނީގެ ދުއްވާ ތަކެތީގައި ދަތުރުތައް
ކުރައްވާކަމާއި ،މިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދާއި އިސްރާފު އަދި ވަގުތު ހޭދަވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް:
އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ފޮތް ،ފަންސުރު ފަދަ ތަނުގެ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ހޯއްދަވާފައި ކުންފުނީގައި ބަހައްޓަވައިގެން މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ މިގޮތަށް

މިތަކެތި ހޯއްދަވައި ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުމުން މިފަދަ ތަކެއްޗަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަ ކުރެވޭނެކަމުގައި
ފެންނާތީއެވެ.
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 3ނިންމުން
 .1ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތައް މިވަގުތު ހިނގަނީ އެތަންތަނުން އެތެރެކުރެވޭ ހުރިހާ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށް އެތަންތާނގައި
ހުންނަންޖެހޭ ސަލާމަތްކަން ހުރެގެން ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިބަނދަރުތަކުން އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތި
ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް މިތަންތަނުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތްތަކާއި މިމަސައްކަތް ޤާނޫނީ ގޮތުން

ބަލަހައްޓަން ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ރޭވުން ވަރަށް މުހިންމުވެފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

އަދި ބަނދަރުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައި ،އެޤާނޫނުތައް ހިންގާ ބަނދަރުތައް ބަލަހައްޓާ އޮތޯރިޓީއެއް ޤާއިމުކޮށްގެން
އެތަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބަނދަރުތައް ހިންގުން ބައްޓަންކުރުމަކީ މިހާރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި

ފާހަގަކޮށް ،މިކަން ފަހިކުރުމަށް ކުންފުނިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށްގެން އެކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.

 .2މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ބައްލަވައިގަންނަ އިކްއިޕްމެންޓް ތަކަކީ ހަރުދަނާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލެއްގެދަށުން ،އަދި
އެސެޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ހޯދާ ތަކެއްޗަށްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

 .3ތަނުގެ އާމްދަނީއަށް ލިބޭ ފައިސާ ހިސާބު ކުރެއްވުމާއި އެފައިސާ ބަރާބަރަށް ހޯއްދެވުން މިހާރަށްވުރެންވެސް ހަރުދަނާ
ކުރެވިދާނެކަމަށާއި ،ބޯޓުފަހަރު ހުސްކޮށް މުދާ ނެރެ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެން ހަލުވި ކުރެއްވުން މުހިންމުކަމުގައި

ފާހަގަކުރަމެވެ.
 .4މުވައްޒަފުންނާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ އުޅުންތަކާއި ގުޅުންތައް މިހާރަށްވުރެން ބޮޑަށް ހަރުދަނާ ކުރައްވަންޖެހިފައިވާކަމުގައި
ފާހަގަކުރަމެވެ.

 .5މިރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވެ ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދަވައި،
މިކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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