ސާދާ ޚުލާސާ :ލާބާރމެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮސީޖާރ ގެ ސާދާޚުލާސާ
މިލޭބަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮސީޖަރއަކީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓުން ކުރިއަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
އެކްސަލަރޭޓިން ރިނިއުވަބަލް އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ މަޝްރޫޢުއަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް
ސްޓޭންޑާރޑް  2ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕްރޮސީޖަރއެކެވެ .މިމަޝްރޫޢު ތަންފީޒުކުމުގައި މިނިސްޓްރީއާއި އެއްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާނީ ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަން އަދި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )ސްޓެލްކޯ( އެވެ .މިމަޝްރޫޢު އެކުލެވިގެންވަނީ  04ކޮންޕޯނަންޓުގެ މައްޗަށެވެ.
އެއީ،ކޮމްޕޮނަންޓް  :1އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުން ވުނަކަރުންތަކަށް ލިބޭ ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުން ،ކޮމްޕޮނަންޓް  :2ބެޓަރީ ސްޓޯރޭޖް އެނާރޖީ
ސިސްޓަމް ،ކޮމްޕޮނަންޓް  :3އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ގުޅޭ ގޮތަށް ކަރަންޓް ވިއުގަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން އަދި ކޮމްޕޮނަންޓް  :4ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް މި ހަތަރު
ކޮމްޕޯނަންޓެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލައި މިމިލޭބާރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮސިޖަރ މަޝްރޫޢުއަށް ހުރި ހިރާސްތައް ވަނީ ދެނެގަންފައެވެ .މިގޮތުން ބިދޭސީ
މަސައްކަތްތެރީންނަށް އުޅެންޖެހޭ ނިކަމެތި ހާލަތު ،ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނަށް ކުރިމަތިވާ ފުރައްސާރަ ،އަންޑޮކިއުމެންޓެޑް މަސައްކަތްތެރީން،
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ މަސައްކަތްކުރުން ،މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް،
މަސައްކަތުގެ ކަމެއްގައި ދަތުރުކުރާއިރު އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނޭޅުން އަދި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން
ހިމެނެއެވެ.
މިޕްރޮސީޖަރގައި މިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށްވަނީ އަލިއަޅުވާލެވިފައެވެ .މިގޮތުން
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަކީ :ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ،އިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭ ސަލާމާތީ މިންގަނޑުގެ
ގަވާއިދު ،ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ހުއްޓުވުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ،ޖެންޑާރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނު ،ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީ
މަސައްކަތްތެރީން ގެންގުޅުމާއި ގުޅޭ ގަވާއިދު ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭން ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ

ކޮންވެންޝަންތަކަށް ވެސް މިލޭބާރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮސީޖަރގައިވާނީ އަލިއަޅުވާލެވިފައެވެ.
މިރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  05ގައި ،ފާހަގަކުރެވުނު ހިރާސްތައް ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން މަޝްރޫޢުކުރިއަށް ގެންދާއިރު އަމަލުކުރާނެ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި
ޕޮލިސީތައްވަނީ ލިޔެވިފައެވެ .މަޝްރޫޢުގެ އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނަކީ ވެލިޑް ވޯކް
ވިސާއެއްގައި ތިބޭ ބައެއްކަން ޔަގީންކުރުން ،ހުރިހާ ލޭބާރ ކުއާރޓާސްއެއްގައި މަސައްކަތްތެރިން ދިރިއުޅުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިހުރުން ،އަލިފާނުގެ
ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން ލިބެން ހުރުން ،ޕާރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް މަސައްކަތްރީންނަށް
ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ،މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ،މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި
ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މެކަނިޒަމް އެއް އެކުލަވާލެވިފައިވުން އަދި ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާއިރު އަޅަންޖެހޭ
ހުރިހާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ދަތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން  18އަހަރުން ދަށުގެ ފަރާތްތައް މަޝްރޫޢުގެ އެއްވެސް
މަސައްކަތެއްކުރުމުގައި ބައިވެރިނުކުރުމާއި ،ހަފްތާއަކު  48ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިން އެއްވެސް މަސައްކަތްތެރިއެއް މަސައްކަތް ނުކުރުވުމާއި ،ކޮންމެ 05
ގަޑިއިރަކަށް ފަހު  30މިނިޓެގު ހުސްވަގުތުކޮޅެ ކޮންމެ މަސައްކަތްތެރިއަކަށްވެސް ދިނުމާއި މަޝްރޫޢުއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޓްރެއިނިންގ ތަކާއި
މަޝްރޫޢުއަށް މުވައްޒިފުން ނެގުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނުގެންގުޅުން ހިމެނެއެވެ.
މިރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  06ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ނިޒާމުގެ ތަފްސީލުތަކެވެ .މަޝްރޫޢުގެ
ސީދާ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒިފުންނަށް މިކަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާއަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީއެވެ.
ދެވަނަ މަރުހަލާއަކީ ލޭބާރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރޮޓީއެވެ .އަދި ތިންވަނަ މަރުހަލާއަކީ ކޯޓު މަރުހަލާއެވެ .ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަކީ އެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކު އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ .ދެވަނަ މަރުހަލާއަކީ ލޭބާރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓިއެވެ
އަދި ތިންވަނަ މަރުހަލާއަކީ ކޯޓު މަރުހަލާއެވެ.
މިޕްރޮސީޖަރ ތަންފީޒުކުރުމުގެ އެކި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް މިރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  07ގައިވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ސްޕެޝަލިސްޓް ،އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސޭފްގާރޑްސް ސްޕެޝަލިސްޓް ،ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޕެޝަލިސްޓް ،ލީގަލް ސްޕެޝަލިސްޓް އަދި
ޕްރޮކިއުމަންޓް ސްޕެޝަލިސްޓް މިއީ މިޕްރޮސީޖަރ ތަންފީޒކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.

