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ރިޕޯޓްގެ ތަޢާރަފް

1

 .1ރިޕޯޓްގެ ތަޢާރަފް
މި ރިޕޯޓަކީ  2015ވަނައަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ
ވ
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ 2015 .ވަނައަހަރަކީ ޓްރައިބިއުނަލް އުފެދުނުތާ  7އަހަރު ފުރުނު އަހަރެވެ .ހަމައެހެންމެ ފާއިތު ި
އަހަރަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ އަހަރެވެ .މި ދައުރަށް މެންބަރުން އައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ  7ޖެނުއަރީ 2014
ގައެވެ.
މިރިޕޯޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނިފައިވާނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތާއި ،އިދާރީ ހިންގުމާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްއަށް
ށ
 2015ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކުރިމަގާއި އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތަ ް
 2015ވަނައަހަރު ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން  2015ވަނަ އަހަރު އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ
ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް މިރިޕޯޓުގައި ޙިއްޞާކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަކާ
ގުޅުން އޮންނަ އެކި މުޢައްސަސާތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ލުއިފަސޭހަކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރެވިފައިވާ
ނއެވެ.
މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށްވެސް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާ ެ
އަދި އޮޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  2015ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާން މިރިޕޯޓާއެކު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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ރައީސްގެ ބަޔާން

 .2ރައީސްގެ ބަޔާން
މތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި
އެންމެހައި ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .ޢާލަ ް
މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ﷺ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މިދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލުންނާއި
އަޞްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ކަނޑައަޅައި އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް،
ހ
ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމަށް  2008ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ވަޒީފާއާބެ ޭ
ޤާނޫނު) ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2/2008ގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރެވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓް
ނ
ޙިއްޞާ މިކުރަނީ ނިމިދިޔަ އަހަރަކީވެސް ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ .އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްފަދައި ް
އ
 2015ވަނަ އަހަރަކީވެސް ޓްރައިބިއުނަލުންދޭ ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރެވުނު އަހަރަކަށް ވުމުގަ ި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ބަލައި މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް
ލ
ބެލުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ޓްރައިބިއުނަލެއް ޤާއިމް ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަޤްޞަދު ކަމުގައިވާތީ ،ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޓްރައިބިއުނަ ް
ޤާއިމް ކުރެވުނު މިމުހިންމު މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާނޭގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިންގުން ރޭވުމަށް ސަމާލުކަންދެވި 2015
ވަނައަހަރުވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯރގަނައިޒޭޝަން (އައި.އެލް.އޯ) ގެ
އެހީތެރިކަމާއެކު

ކުރިއަރާފައިވާ

ޤައުމުތަކުން

ވަޒީފާއާގުޅޭ

މައްސަލަތައް

ބެލުމުގައި

ޢަމަލުކުރާ

އުޞޫލުތަކާއި،

ދ
މިފަ ަ

ނ
މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ތަފާތު ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ސިސްޓަމް ތަކާބެހޭގޮތު ް
ނ
ދާއިރާއާގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާކޮށް ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުމަށް  2015ވަ ަ
ނ
ގ ް
އަހަރު ތެރޭގައި ކޮންސިލިއޭޝަން ތަޢާރަފްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ރައްދުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށް ެ
ޙައްލުކުރެވޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކޮންސިލިއޭޝަން މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ޙައްލު ހޯދައި ދިނުމަށް
މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ޢާންމުކޮށް މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ތިން މެންބަރުންގެ ޕެނަލް އެކުލަވާލެވޭ އުޞޫލަށް
ބަދަލުގެނެވި ،ފާހަގަކުރެވޭ ބޮޑު ޚިލާފެއް ނުހުންނަ ކުދި މައްސަލަތައް އެއް މެންބަރަކު ބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި 2015
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ފއިވެއެވެ .މިގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ފާއިތުވި
ވަނައަހަރުތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަވާއިދަށް އިޞްލާޙުގެނެވި ަ
އަހަރުތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލްއިން ބެލި މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން ފާއިތުވި
އަހަރުތަކުގައި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެތެރެއިން ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް އެއްކޮށް ބަލައި ނިމި ،އަދި  2015ވަނައަހަރު
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  80އިން ސައްތަ މައްސަލަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބަލައި ނިމިފައިވާކަމީ މިއަހަރުތެރޭގައި
ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ
ގ
ސލަތަކުގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުވުން މަދުވުމާއި ،މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށަށް ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައް ަ
ގގޮތުން އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ވޭތުވެދިޔަ
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައި ނެތުމެވެ .މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމު ެ
އަހަރުތެރޭގައިވެސް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރެވި އެކި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުންވެސް
ށ
ޓްރައިބިއުނަލުން ދޭ ޚިދުމަތާ ގުޅުން ހުރި ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަ ް
ގަބޫލުކުރެވޭތީ ،މިދާއިރާއާގުޅޭ ޚިދުމަތްދޭ މުހިންމު މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް
ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާބެހޭގޮތުން  2015ވަނައަހަރުތެރޭގައި މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ވަޒީފާގެ

ދާއިރާއަކީ

ރާއްޖޭގައި

ކުރިއަރުވައި

ދާއިރާއެއްކަންފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން މިދާއިރާއިން

ތަރައްޤީކުރުމަށް

ބޮޑެތި

މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރަންޖެހިފައިވާ

ޤއުމުތަކުގެ މޮޑެލްތައް ދިރާސާކުރެވި އެއާ އެއްގޮތަށް
ކުރިއަރާފައިވާ އެހެން ަ

ޚިދުމަތް ބައްޓަންކުރުމަކީ ކުރިމަގުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވާޖިބުކަމުގައި ދެކެމެވެ .އަދި ހަމަ އެއާއެކު ޓްރައިބިއުނަލްއިން
މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަށް އިތުރަށް
އަހުލުވެރިވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ދޭޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް
ކުރެވެން ހުރިކަންކަން ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ނ
ޓްރައިބިއުނަލުން ދޭޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި އެހީތެރިކަ ް
ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ .މިގޮތުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވަޒީފާއާބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިންގުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މެންބަރުން ބައްލަވާ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން އިދާރީ
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ހިންގުމުގައިވެސް މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިގެންކަން ފާހަގަކޮށް މިފުރުޞަތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ
ނައިބް ރައީސަށާއި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާކުރަމެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް އެކިގޮތްގޮތުން

އ
ެ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްފަރާތަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންކަން ފާހަގަކޮށް
އޯގަނައިޒޭޝަންއަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ރައްދުކުރަމެވެ .އަދި ހަމަ މިއާއެކު ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުންނާއި އަމިއްލަ
ގ
ފަރާތްތަކުން ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ދެމުން އަންނަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުންވެސް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މީ ެ
އިތުރުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ލިބިގަންނަ އެންމެހައި ފަރާތްތައްވެސް މިޝުކުރުގައި ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ލ
އިދުރީސް އިސްމާޢީ ް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް
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 .3ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
އުސްއަލިތައް

.3.1

41,903

146

ޒިޔާރަތްކުރި ޢަދަދު

ނިންމުމުގެ ޢަދަދު

ވެބްސައިޓަށް
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ޝާއިޢުކުރެވުނު

603

174

ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގެ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ

ޢަދަދު

ޢަދަދު
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ޚ
 .3.2ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ތާރީ ް
ހ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރު  )2/2008ގެ  10ވަނަ ބާބުގެ  85ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެ ޭ
ޓްރައިބިއުނަލް އުފައްދާފައިވަނީ  2008ވަނައަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ  29ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސާއަކީ
މަރްޔަމް ނާޒިމާއެވެ .އަދި ނައިބް ރައީސަކީ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސީދީއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން ފުލް ޓައިމް  1މެންބަރަކާއި

ޕާރޓްޓައިމް  4މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ޕާރޓްޓައިމް މެންބަރުން ފުލްޓައިމް މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި 2009
ސ
ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެއްސިފައިވެއެވެ .ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިނގަމުން މިދާ ދެވަނަ ދައުރުގެ ރައީސަކީ އިދުރީ ް
އިސްމާޢީލްއެވެ .އަދި ނައިބް ރައީސަކީ ޢަބްދުﷲ ޢަލީއެވެ .ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އުފެދުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ދާއިރާގައި ދިމާވަމުން އައި މައްސަލަތައް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް
ވ.
ނުގޮސް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިގެން އިންޞާފު ޤާއިމް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވެސް ވެގެން ދިޔައެ ެ
ގ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއްދުމަށްފަހު ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ޤަވާޢިދު  13އެޕްރީލް  2009ގައި ނިންމާ މައްސަލަތައް ބަލަންފެށުނެވެ .މީގެއިތުރުން ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ
މުހިންމު ޤަވާއިދުތަކާއި ޕޮލިސީތައްވެސް މިމަރުޙަލާގައި އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އުފެދިގެން 7
އަހަރު

ގޮސްފައިވާއިރު

ފާއިތުވެގެން

ޓްރައިބިއުނަލަށް

މިހާތަނަށް

ވ
އ ާ
ހުށަހެޅިފަ ި

މައްސަލަތަކުގެ

ޢަދަދަކީ

އެވެ.

1483

ވޭތުވެދިޔަ  7އަހަރުތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް
ބެލުމުގެ

މަސައްކަތް

އަވަސް

ލ
މައްސަ ަ
ކުރުމަށް

މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން
މަސައްކަތެރިންގެ ސިނާޢަތު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.
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ޞސް
 .3.3ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޚްތި ާ
ދ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ،ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ވަޒީފާ ދޭފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެ ު
ލން
އުފެދޭ މައްސަލަތަކާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ު
ނ
ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ،ލުއިފަސޭހަކޮށް ބަލާ ނިންމުމެވެ .މިގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލިދާ ެ
މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ.
 .1ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ؛
 .2އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛
 .3މުވައްޒަފަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛
ވކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ؛
 .4ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ާ
 .5ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ނިންމާ
ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ،އެނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛
 .6ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ؛
ޅ
ހ ޭ
 .7ތަމްރީނު ދިނުމަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމަކާ ،ނުވަތަ ތަމްރީނާބެހޭ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެގެން ހުށަ ެ
މައްސަލަ؛
 .8މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ،ނުވަތަ ޞިއްޙަތާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައިވާ މާއްދާތަކަށް
ފުރިހަމައަށް އިޙުތިރާމް ކުރުމަށްޓަކައި ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީއަށް ނުވަތަ މެޝިނަރީ އަތުރާފައިވާ ގޮތަށް
ސރުންކުރާ އަމުރާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން
ކަނޑައަޅާ ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަދަލު ގެނައުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފި ަ
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛
 .9މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ޔަޤީނުންވެސް ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ދަނޑިވަޅުތަކުގައި،

ވަކިކަހަލަ

ފިޔަވަޅުތަކެއް

ވަގުތުން

އެޅުމަށް

ވަޒީފާއާބެހޭ

އޮފިސަރުން

ކުރާ

އަމުރާމެދު

ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛
 .10މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް ތަބާނުވުމުން އެޅި ފިޔަވަޅަކީ އެކަށީގެންނުވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެފިޔަވަޅު އެޅުނު
މުވައްޒަފު ދެކިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛
 .11ޖިންސީފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް؛
 .12ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަންޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މައްސަލައެއް.
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އ
ނއަހަރުގެ ކާމިޔާބީތަ ް
 2015 .3.4ވަ ަ
 2015ވަނައަހަރުގެ ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ  2015ވަނައަހަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ
އ
ގުޅިގެން ކޮންސިލިއޭޝަން ތަޢާރަފްކުރުމާއި އަދި ހަމައެއާއެކު ތިން މެންބަރުންގެ ޕެނަލްގެ ބަދަލުގައި ބައެއް މައްސަލަތަކުގަ ި
އެއް މެންބަރަކަށް މައްސަލަ ބެލޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުން އަވަސްވެފައިވުމެވެ.
މިގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެއަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ  80އިން ސައްތަ ނިމިފައިވާއިރު އޭގެ ކުރީ
އަހަރުތައްކަމަށްވާ  2013އަދި  2014ވަނައަހަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްވަނީ 2015
ޅނު މައްސަލަތައް އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި  4މަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ
ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ނިމިފައެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރު ހުށަހެ ު
އަވަހަށް ނިންމާ އަމުރު ނެރެވިފައިވެއެވެ .އެހެން ކަމުން މިކަމުގެ ހެޔޮފައިދާ އެކި އެކި ސިނާޢަތްތަކަށާއި ،ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ
ފރާތްތަކަށާއި އަދި މައްސަލަތައް ރައްދުވި ފަރާތްތަކަށް ކޮށްފައިވާނެކަމަށް މިޓްރައިބިއުނަލްއިން
ޅ ަ
އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެ ި
ދެކެމެވެ.
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އ
ގންޖެހުންތަ ް
 2015 .3.5ވަނައަހަރު ކުރިމަތިވި ޮ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަތައް
ގ
ތަންފީޒުވުން މަދުވުމެވެ .މިގޮތުން  2015ވަނައަހަރު ނިމި އަމުރު ނެރުނު  88މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  2015ވަނައަހަރު ެ
ނިޔަލަށް ތަންފީޒުވިކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ  20އިންސައްތައެވެ .އަދި  2014ވަނައަހަރު ނިމި އަމުރު ނެރުނު 84
މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ތަންފީޒުކުރިކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ  26އިންސައްތައެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު  2013ވަނައަހަރު
އަމަރުނެރުނު

118

މައްސަލައިގެ

ތެރެއިން

ތަންފީޒުކުރިކަމަށް

ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ

17

އިންސައްތައެވެ.

މައްސަލަތައް

ތަންފީޒުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާ ދައްޗަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ
ޤާނޫނު އަދި ކަމާގުޅޭ އެހެން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާއިދެއްގައިވެސް ވަކިގޮތެއް ބަޔާންވެފައި ނެތުމުންނެވެ.
މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތް މިވަގުތު ލިބެނީ ހަމައެކަނި މާލޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
އޮފީހުންކަމަށްވެފައި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތްތައް
މުޅި ރާއްޖެއަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންނަށް
ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަމެކެވެ.
އަދިހަމައެއާއެކު

މަސައްކަތު

ދާއިރާއަކީ

ރާއްޖޭގައި

އެކަމަށް

ޚާއްޞަ

ކުރެވިގެން

ތަމްރީނުކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

ނެތް

ދާއިރާއަކަށްވުމުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ޢިލްމު ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް
ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ގ
 .3.6ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކުރިމަ ު
ތިރީގައި މިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިމަގަށްރޭވުމުގައި އިސްކަންދޭނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރުން އަދި އަވަހަށް
މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ގާއިމްކޮށް ހިންގުން.
ޅ ރާއްޖެއަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް މު ި
ވން ހުރިކަންކަން ކުރުން.
ކުރެ ެ
ގ ނިންމުންތައް ތަންފީޒްކުރަން ކުރެވެން
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ހުރިކަންކަންކުރުން.
ށ ކްލެއިމް މެނޭޖްމެންޓް
މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަ ް
ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުން
ދައުލަތާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްއާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ހޯދައިދިނުން.
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލްއާއި އަދި މިދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުން
ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރިކަންކަންކުރުން.
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

3

ޑ
ނގަނ ު
ދރީ އޮ ި
 .3.7ވަޒިފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އި ާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮނިގަނޑުގައިވާގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސެވެ .އަދި ރައީސްގެ ދަށުން
ސގެ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިސްފަރާތަކީ ނައިބް ރައީސެވެ .ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާއި ނައިބް ރައީ ް
އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ  5މެންބަރުން ހިމެނެއެވެ .އޭގެ އިތުރުން ރެޖިސްޓްރާއަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ނ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ .ޓްރައިބިއުނަލް އިދާރީގޮތު ް
ބެހިފައިވަނީ ދެބައަކަށެވެ .އެއީ ލީގަލް އެންޑް ކްލެއިމްސް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސެވެ .ލީގަލް އެންޑް
އ
ކްލެއިމްސްއަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމަށްވާ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގަ ި
މެންބަރުންނަށް އިދާރީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓެވެ .އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އެންޑް ފައިނޭންސްއަކީ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ،ފައިނޭންސް ،ޕްރޮކިއުމެންޓް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ހިއުމަން
ރިސޯސަސްގެ މަސައްކަތްތައްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓެވެ.
ސަފްޙާ  37ގެ 11

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަހަރީ ރިޕޯޓު 2015

3

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

ނ
ބރު ް
 .3.8ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެން ަ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބައްލަވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނެވެ .ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ
ގުޅިގެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ޕޮލިސީތަކާއި ،ޕްރޮސީޖަރތަކުގެ އިތުރުން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ
ށ
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ލިއުންތަކާއި އަދި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބަޔާންތައް ދިރާސާކޮ ް
ގ
މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ވަރަށް ބުރަކަމާއެކު މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރައްވައެވެ .މީގެ އިތުރުން ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ޤަވާޢިދުތައް އިޞްލާޙުކުރުމާއި ޓްރައިބިއުނަލް އިދާރީގޮތުން ހިންގުމުގައި ގެންނަން ޖެހޭ މުހިންމު ބަދަލުތައް ގެނައުމުގައި
ނ
މެންބަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުހޯދުމަށް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވު ް
ބާއްވަމުން އައިސްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  2015ވަނައަހަރު މެންބަރުންގެ  22ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
 2015ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އައީ ރައީސް އިދުރީސް
ރ
އިސްމާޢީލް ،ނައިބް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ،މެންބަރު މަރްޔަމް ޝަމްމާ އިބްރާހީމް ،މެންބަރު މަރްޔަމް މުނާ ،މެންބަ ު
މންބަރު މޫސާ ޢަލީ ކަލޭފާނުއެވެ 2015 .ވަނައަހަރުގެ  10މެއި
ޙމަދު ،މެންބަރު މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ފުޅު އަދި ެ
އިސްމާޢީލް އަ ް
ލ ކަލޭފާނާއި މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ފުޅުގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ .އަދި މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު
ގައި މޫސާ ޢަ ީ
ހަމަވި މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި

ތ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ  11މެއި  2015ގައި ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު އާއި ޢާއިޝަ ު

ޔނުކުރައްވާފައެވެ.
ފިޟްލީން ޢައް ަ
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މަސައްކަތް ހިނގިގޮތް

 .4މަސައްކަތް ހިނގިގޮތް
މިބައިގައި ހިމެނެނީ  2015ވަނައަހަރު ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި ޢަމަލުކުރަންފެށުނު ޕޮލިސީތަކާއި ،ޕްރޮސީޖާތަކާއި ،އަދި ޓްރައިބިއުނަލްއަށް
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ.

ތއް
ނމު ކަންތައް ަ
ހ ް
ވފައިވާ މު ި
ރ ި
2015 .4.1ވަނަ އަހަރު ކު ެ


ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކޮންސިލިއޭޝަން ތައާރަފުކުރުން

ޓްރައިބިއުނަލަށް
ޙައްލެއް

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލަތަކަށް

ސ
އަވަ ް

ގޮތުން

ލ
މައްސަ ަ

ހޯދައިދިނުމުގެ

ހުށަހެޅިފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތުން ވާހަކަ
ދައްކައިގެން

މައްސަލަ

'ކޮންސިލިއޭޝަން

ޕްރޮސެސް'

ޙއްލުކުރުމަށް
ަ
ކުރިޔަށް

އެއް

ގެންދާގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ލތަކުގެ
މިގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަ ަ
ތެރެއިން

މައްސަލައިގެ

ކޮންސިލިއޭޓްކުރުމަށް
ޓްރައިބިއުނަލުން

ބާވަތަށް

ޓްރައިބިއުނަލަށް

ފުރަތަމަ

ކުރިޔަށް

އ
ބަލަ ި
ފެންނަ

ގެންދާނީ

މައްސަލަތަކުގައ
ކޮންސިލިއޭޝަން

ހިމެނޭ

ފަރާތްތަކުން

މަރުޙަލާއެވެ.

ކޮންސިލިއޭޓްކުރަން

ކޮންސިލިއޭޝަން

ކުރިޔަށް

ބޭނުންވާނަމަ
ގެންދަވާނީ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރެކެވެ .ކޮންސިލިއޭޝަން މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން  2015ވަނަ
އަހަރު  5މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންދެވި ނިންމިފައިވެއެވެ.

ސަފްޙާ  37ގެ 13

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަހަރީ ރިޕޯޓު 2015

4

މަސައްކަތް ހިނގިގޮތް



ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ޤަވާޢިދު  2015އަށް  10މާރިޗް  2015ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

 10މާރިޗް  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ "ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ޤަވާޢިދު
 "2015ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް އެޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން
ފަށާފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ



އޮފް

އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި

ވަޒީފާއާބެހޭ

ޓްރައިބިއުނަލްއާއި

ދެމެދު

މެމޮރެންޑަމް

ފ
އޮ ް

އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ (އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއްގައި ސޮއި ކުރުން
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި

އިކޮނޮމިކް

ފ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއާ ދެމެދު މެމޮރެންޑަމް އޮ ް
އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އެއްގައި  24ނޮވެމްބަރ 2015
ވަނަ

ދުވަހު

ސޮއިކުރެވުނެވެ.

މި

ގ
އެމް.އޯ.ޔޫ ެ

މނިސްޓްރީއާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މަޤްޞަދަކީ ި
ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ހަރުދަނާ
ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ .މިގޮތުން އެއްބަސްވެވުނު
ހ
ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދެފަރާތުން މުޢާމަލާތުކުރާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ހަމަޖެއްސުމާއި ،މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމާއި ،ވަޒީފާއާބެ ޭ
ނ
ސިޔާސަތުތަކާއި ޤާނޫނުތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނިންމޭ މައްސަލަތައް ތަންފީޒު ކުރު ް
ހަރުދަނާކުރުމާއި އަދި އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ފަންނީ އެހީހޯދުން ހިމެނެއެވެ.
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އެކި
ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާނޭ ގޮތުގެ ސްޓޭންޑަރޑް
ލ
ވ ާ
އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރ(އެސް.އޯ.ޕީ) އެއް އެކުލަ ާ
ނ
އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިއުމަ ް
އިދާރީ

ރިސޯސް،
ޕްރޮކިއުމެންޓް

އަދި

ހިންގުން،
އިންފޮރމޭޝަން

ފައިނޭންސް،
ޓެކްނޮލޮޖީ

ހިމެނެއެވެ .މި ޕްރޮސީޖަރއާއެކު ބައެއް މުހިންމު ޕޮލިސީތައް ހަދާ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައިވެއެވެ.


ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކުރުން

 2014ވަނައަހަރު ޑިސެމްބަރުގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ
ވެބްސައިޓްގެ މަސައްކަތްނިމިފައިވަނީ  4ޖޫން  2015ގައެވެ.
ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް
ދރީސް އިސްމާޢިލްއެވެ .ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށް
އަލްފާޟިލް އި ު
ޑިޒައިން ކޮށްފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އައި.ޓީ ސެކްޝަންގެ
މ ޙަސަންއާއި އެސިސްޓެންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރ ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރުއެވެ.
މުވައްޒަފުންކަމަށްވާ އައި.ޓީ އޮފިސަރ ހިޝާ ް
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ނ
ވލު ް
ޑތައް އެކުލަ ާ
ލސީ އަދި ސްޓޭންޑަރ ް
ނވުނު ބަދަލާއި ޕޮ ި
ށ ގެ ެ
ނނާއި ޤަވާޢިދުތަކަ ް
 .4.2ޤާ ޫ


ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ޤަވާޢިދު  2015އަށް  10މާރިޗް  2015ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

"ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ޤަވާޢިދު  "2015އަށް  10މާރިޗް  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ .ޤަވާޢިދަށް
ގެނެވުނު މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނަކުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތު
ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތަކީ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަސް ކަމަށް
ލ
ކަނޑައެޅުމާއި ،މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގެ ބޭނުމުގައި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަވަހަށް ހޯދުމަށާއި މައްސަ ަ
ބަލަން ފެށުމުގެ ކުރިން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެގޮތުން އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ބެލުމަށް މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަލައި ( 1އެކެއް)
މެންބަރަކު މައްސަލަ ބަލާގޮތަށް ނިންމުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މައްސަލަތައް ބަލަން ފެށުމުގެ ކުރީން ކޮންސިލިއޭޝަން
ސ
ޅފަރަތާއި އަދި މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތާއި ބައްދަލުކޮށް މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެ ް
މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހުށަހަ ާ
މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ލިބިގެން ދެއެވެ.


ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދަށް އިސްލާޙް ގެނައުން

 2015ވަނައަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދަށް  2އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވެއެވެ.


ހމަޖެއްސުން
ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން އިތުރު މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު ަ

 2012ވަނައަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ  23އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނޮން ޕްރެކްޓިސް
އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ  45%ދެމުން އައި ނަމަވެސް އިތުރު

މަސައްކަތްކުރުމާ

ލއް
ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އުޞޫ ެ

ފހު މުވައްޒަފުންނާ އިޤްރާރުކޮށް ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހެދިފައިނުވާތީވެ ،އެކަމާގުޅޭ އުޞޫލު ހެދުމަށް ަ


ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2014ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި
އެޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  2014ވަނައަހަރު އުފެއްދި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
މށް ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްޞާކުރެވުނެވެ.
މުވައްޒަފުން މައްސަލަ ހުށަހަޅު ަ
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ސލަތަކުގެ ތަފްޞީލް
މއް ަ
ަ
ހޅުނު
ށ ެ
ނލްއަށް ހު ަ
 .4.3ޓްރައިބިއު ަ
 .4.3.1ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތައް
ޅފައިވަނީ ވަޒީފާއިން
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް  2015ވަނަ އަހަރުވެސް އެންމެ ގިނައިން މައްސަލަ ހުށަހެ ި
ވަކިކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތުން ،ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ  56އިންސައްތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 21
ވ މައްސަލަތަކެވެ .ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުމާ
ސރައާއި އަދި އިނާޔަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައި ާ
އިންސައްތަ މައްސަލައަކީ މު ާ
ޅ
ވ ު
ފއިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގުމާއި ،އިޞްލާޙީ ފިޔަ ަ
ހޅާ ަ
ގުޅޭގޮތުން  5އިންސައްތަ މައްސަލަ ހުށަ ަ
އެޅުމާއި ،ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއި ،މަޤާމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ،މަސައްކަތްކުރާ ތަން ބަދަލުވުމާއި ،ތަމްރީނާ ގުޅިގެންނާއި ،ޖިންސީ
ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  11އިންސައްތަ ޙިއްޞާކުރާއިރު އިތުރަށް އެހެނިހެން
މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި  7އިންސައްތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.
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 .4.3.2މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު އެކި ސިނާޢަތްތައް
ލ
 2015ވަނަ އަހަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު އެކި ސިނާޢަތްތަކަށް ބަލާއިރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ  22އިންސައްތަ މައްސަ ަ
ނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންނެވެ 21 .އިންސައްތަ މައްސަލަތަކަކީ ދައުލަތަށް ރައްދުވާ މައްސަލަތަކެވެ .މީގެ
ހުށަހެޅިފައިވަ ީ
އިތުރުން  8އިންސައްތަ މައްސަލަ ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކަށް ރައްދުވާއިރު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް  8އިންސައްތަ
ވނީ
ޅފައިވާ އެހެން ދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރު  41އިންސައްތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ަ
ހޅިފައިވެއެވެ .މައްސަލަ ހުށަހެ ި
މައްސަލަ ހުށަ ެ
ދަތުރު ފަތުރުގެ ދާއިރާ ،ހޯސޭލް ،ރީޓެއިލް އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ،ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ،އޭވިއޭޝަން،
ސ،
ބޭންކިންގ ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން ،މަސްވެރިކަން ،ސިއްޙީ ދާއިރާ ،އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ،އަމިއްލަ ކުންފުނި ،މީޑިއާ ،ޕޯޓް ް
މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ހިމެނެއެވެ.
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ފއިވާ މިންވަރު
 .4.3.3އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ަ
2015

ވަނައަހަރު

ޓްރައިބިއުނަލްއަށް

މައްސަލަ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ހޅާފައިވަނީ ފިރިހެނުންނެވެ.
ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ގިނައިން މައްސަލަ ހުށަ ަ
އެއީ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ  84އިންސައްތައެވެ .ބާކީ  16އިންސައްތަ
މައްސަލަ ނިސްބަތްވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ.
 .4.3.4ޤައުމުތައް
ފއިވަނީ
ޅ ަ
ވ މީހުންގެ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައިން މައްސަލަ ހުށަހަ ާ
 2015ވަނައަހަރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ާ
ދިވެހިންނެވެ .އެއީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ  94އިންސައްތައެވެ .މީގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތް ،ޖަރުމަނު ،މިސްރު،
ފއިވެއެވެ.
ޕިލިޕީންންސް ،އިންޑިއާ ،ސްރިލަންކާ އަދި ސްވިޒަރލޭންޑްގެ ރައްޔިތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ަ
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.4.3.5

2015ވަނައަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތް

 2015ވަނައަހަރު  174މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު ،އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުނިމިވަނީ  29މައްސަލައެވެ 2015 .ވަނައަހަރު ނިމުނު
ޅ
 145މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ނުބެލޭނެކަމަށް ނިންމި  24މައްސަލައާއި ،ޞުލްޙަވެފައިވާ  17މައްސަލައާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެ ި
ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ  15މައްސަލައާއި އިދާރީ ގޮތުން ބާޠިލުކުރެވުނު  6މައްސަލައާއި އަދި އަމުރުނެރެދީފައިވާ 75
މައްސަލަ

ހިމެނެއެވެ.

އަދި

އަހަރު

ނިމުނު

އިރު

ކޮންސިލިއޭޓް

ކޮށްގެން

5

މައްސަލައެއް

ނިންމާފައިވެއެވެ.

 .4.3.6ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  2015ވަނައަހަރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ  2މައްސަލައެވެ .މި
ސ ވަނީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނިމި އަމުރު ނެރެވިފައެވެ.
ދެމައްސަލަވެ ް
 2015 .4.3.7ވަނައަހަރު ބަލާފައިވާ ކުރީ އަހަރު ތަކުގެ މައްސަލަތައް
 2015ވަނައަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ކުރީ އަހަރުތަކުގެ  70މައްސަލައެއް ނިންމާ އަމުރު ނެރެފައިވެއެވެ .އެއީ
 2014ވަނައަހަރު ހުށަހެޅި އެއަހަރު ނިމުނުއިރު ނުނިމިއޮތް  65މައްސަލައާއި އަދި  2014ވަނައަހަރު ނިމުނުއިރު  2013ވަނަ
ވ
އ ާ
އަހަރު ހުށަހެޅި ނުނިމިއޮތް  5މައްސަލައެކެވެ .މީގެއިތުރުން  2015ވަނައަހަރު ނިމުނުއިރު ހުށަހެޅިތާ  7މަސްދުވަސް ވެފަ ި
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް

 .5ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް


އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ރިވިއު ކުރުމަށް ބޭއްވި ވާރކްޝޮޕެއްގައި 8
ޖެނުއަރީ  2015ގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރެޖިސްޓްރާ ޢާލިޔާ ޙަނީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާ ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ
މންބަރުންނާއެކު  20ޖެނުއަރީ  2015ގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި
މޯލްޑިވްސްގެ ެ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ،ނައިބު ރައީސް ،ރެޖިސްޓްރާރ އަދި ލީގަލް އޮފިސަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޕްރޮޖެކްޓާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ
ބޭފުޅުންނާއެކު  20ޖެނުއަރީ  2015ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.



ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް
ކުރެވިދާނެ

ކަންތައްތައް

މަޝްވަރާ

ކުރުމަށްޓަކައި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ
މިނިސްޓަރ

ލ
ބަ ާ

އޮފް

ރައީސް،
އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމެންޓާއެކު ބައްދަލުވުމެއް
02

ފެބްރުއަރީ

2015

ގައި

ބޭއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދެ އިދާރާ ގުޅިގެން
ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާއި އަދި ޚާއްސަކޮށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއާއި
ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން
ޓްރައިބިއުނަލާއި

މިނިސްޓްރީއާ

ދެމެދު

އެމް.އޯ.ޔޫ

އެއްގައި

ސޮއިކޮށް

ރަސްމީގޮތުން

މުޢާމަލާތްކޮށް

މަސައްކަތްކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ނައިބް ރައީސް ގެ އިތުރުން
މެންބަރުންނާއި އަދި ރެޖިސްޓްރާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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އދ .އިން ރާއްޖެއަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެސިސްޓެންޓް ފްރޭމްވާރކް
ވ ވާރކް ޕްލޭންގެ ގަވަރނަންސްގެ ބަޔާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް
( 2020-2016 )UNDAFއަށް ހުށަހަޅާފައި ާ
03

ފެބްރުއަރީ

2015

ގައި

އެޓާރނީ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހާއި

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

ގުޅިގެން

ބޭއްވެވި

މަސައްކަތު

ބައްދަލުވުމެއްގައި މިޓްރައިބިއުނަލްގެ ރެޖިސްޓްރާ ޢާލިޔާ ޙަނީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.


ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ކަންކަމާއި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ކަންކަން ހިނގާގޮތާބެހޭގޮތުން
ލޑިޓްރީ ސެންޓަރގެ އޮފިޝަލުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައި  04ފެބްރުއަރީ  2015ގައި
ޔޫ.އެސް ސޮ ި
ރެޖިސްޓްރާ ޢާލިޔާ ޙަނީފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް މާލެ
ފިޔަވައި

އެހެން

މެޖިސްޓްރޭޓް

ރަށްރަށަށް
ކޯޓުތަކުގެ

ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި
ބައެއް

ވަޞީލަތްތައް

ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި
 09ފެބްރުއަރީ  2015ގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް
އިދުރީސް އިސްމާޢިލް އަދި ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުއާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.


ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ސިނާއަތުގެ ކަންކަން ހުރިގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ
ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް  15ފެބްރުއަރީ  2015ގައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގައި އޮތް
ބައްދަލުވުމެއްގައި ރެޖިސްޓްރާ ޢާލިޔާ ޙަނީފް ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވިއެވެ.



އ  28މެއި  2015ގައި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގަ ި
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އިދުރީސް އިސްމާޢިލް އަދި ރެޖިސްޓްރާ
އާލިޔާ ޙަނީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ނޭޝަނަލް އިންޓިގްރިޓީ ޕްލޭނާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި
އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޓީމެއް  20އޮގަސްޓް  2015ވަނަދުވަހު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާއި ،އިސް
މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ.



ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރުމަށް މުޢައްސަސާތަކުން ފޮނުވާ ލިއުންތައް ޝާއިޢު ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް އެ
މަސައްކަތް

ޑީސެންޓްރަލައިޒް

ކުރުމަށްޓަކައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޮފީހުން

ސީ.އެމް.އެސް

އުފައްދާފައިވާ

ޕްރޮގްރާމްއަށް އޮފީސްތަކުން އެކްސެސްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 03
ޑިސެމްބަރ

ވަނަދުވަހު

2015

މަޝްވަރާކުރުމަށް

ބޭއްވި

ބައްދަލުވުމެއްގައި

ރެޖިސްޓްރާ

ޢާލިޔާ

ޙަނީފް

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.


ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިންގުން އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގައި
ޗައިނާގެ

އިދާރާތަކާއި

ކަމާބެހޭ

ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި އަދި
ޗައިނާގެ
ގުޅިގެން

ލޭބަރ

ޓްރައިބިއުނަލާއި

ކަންކަމާބެހޭ

ރޭވިދާނެ

ގުޅިގެން

އިދާރާތަކާ

ކަންކަމާބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުމަށް ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ކަ ނޑައަޅުއްވާފައިވާ
ލއާއި ،ނައިބް ރައީސް އަދި
އެމްބެސެޑަރ  Mr.Wang Fukangއާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އިދުރީސް އިސްމާޢީ ް
ރެޖިސްޓްރާ  6ޑިސެމްބަރ  2015ވަނަދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު
ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މުޢާމަލާތްކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ.


ލޑިވްސް އިން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް  27ޑިސެމްބަރ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯ ް
 2015ވަނަދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ލީގަލް އޮފިސަރ އާއިޝަތު ރިޔާޟާ
ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަފައިވެއެވެ.
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ލބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ި

 .6މަޢުލޫމާތު ހޯދާލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް
ޤާނޫނު ނަމްބަރ ( 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން  2015ވަނައަހަރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް
ހުށަހެޅީ އެންމެ ފަރާތަކުންނެވެ .އަދި އެފަރާތަށް އެމަޢުލޫމާތުވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ .މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 2016
އވެ.
ޖެނުއަރީ  15ވަނަދުވަހުގެ ކުރީން އިންފޮރމޭޝަން ކަމިޝަނަށް  2015ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅިފައިވެ ެ
އަދި

މީގެ

އިތުރުން

މިޤާނޫނުގެ

ދަށުން

އިންފޮރމޭޝަން

މުރާޖަޢާ

ކޮމިޓީއެއް

ޓްރައިބިއުނަލްގައި

ވ.
އުފައްދާފައިވެއެ ެ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރަކީ ލީގަލް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ރިޔާޟާއެވެ.

 .6.1މަޢުލޫމާތު ދިނުން
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓް
މެދުވެރިކޮށްގެންނާއި އަދި ފޯނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ގުޅާފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފީހަށް ހާޟިރުވެ
މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދީގެންނެވެ .މިގޮތުން އެންމެގިނައިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މީހުން
ގުޅާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަދި
ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ބޭނުންވާ ޙައްލު ހޯދުމަށް މުޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި،
އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށެވެ .މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓަށް  41,903މީހުން
ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށްހިސާބުތަކުންދައްކައެވެ.

ސަފްޙާ  56ގެ 24

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބއިބިއުނަލް ،އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

7

އިދާރީ ހިންގުމާއި މާލީ ޒިންމާ

 .7އިދާރީ ހިންގުމާއި މާލީ ޒިންމާ
އ
 .7.1އިދާރީ ބަ ި
އިދާރީ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ،މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ކަންތައްތަކާއި،
ފައިސާއާބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާގުޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ .މިގޮތުން
ކށް ނިންމުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ އިދާރީ އެހީތެރިކަން
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް އަދި ލުއިފަސޭހަ ޮ
ދިނުން ހިމެނެއެވެ.
 2015 .7.1.1ވަނައަހަރު އިދާރީގޮތުން ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 2015ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު "ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު" ގެ ގޮތުގައި  2,348އަމުރު
ށ
އެކިފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރެވިފައިވެއެވެ .މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތަކަށް ޙާޟިރުވި  1,780ފަރާތްތަކަ ް
ރިސެޕްޝަނުން ޚިދުމަތް ދެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން 1,421 ،ސިޓީ އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި 2,927 ،ސިޓީ އަދި
ޑޮކިއުމެންޓް ބަލައިގަތުމާއި ،މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ  110ރިޕޯޓް ވިއްކުމާއި ،މައްސަލަތަކާގުޅޭ  28ބަޔާން ވިއްކުމާއި،
ފައިސާ ބަލައިގަނެ  172ރަސީދު ދޫކުރުމާއި ،ދަރަނީގެ ރެކޯރޑްފޯރމުގެ  7,432ފޯމް ޗެކުކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާދިނުން
ހިމެނެއެވެ .ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ފޯރމްގެތެރެއިން ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯރމްތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުރެގެން 27
ލ
ލއުން ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކާގުޅޭ  621ފައި ް
ފޯރމްގެ މައްސަލަ ސާފުކޮށް ި
ވ
ޝްރެޑްކޮށްގެން ނައްތާލެވިފައި ވެއެވެ .މިފައިލްތަކަކީ ކޭސްފައިލްތަކުގެ ތެރެއިން ޕެނަލްމެންބަރުން ބޭނުންކުރައްވަފައި ާ
ފައިލްތަކެވެ .އަދި ފައިލްތައް ނައްތާލެވިފައިވަނީ މައްސަލަނިމުމުން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ މާސްޓަރފައިލް ބޭއްވުމަށްފަހުގައެވެ.
.7.1.2

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް

 2015އަހަރު އިދާރީ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމެންޓްގެ  15ބައްދަލުވުމާއި އަދި
ޚަރަދު ކޮމިޓީގެ  6ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.
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ނލޮޖީ
މޝަން ޓެކް ޮ
 .7.2އިންފޮރ ޭ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަނީ އައި.ޓީ ސެކްޝަނުންނެވެ .އައި.ޓީ
ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނެޓްވާރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބެލެހެއްޓުމާއި ،އިންޓަރނެޓް ،އިންޓަރނަލް
ނެޓްވާރކް ،ސާރވަރ އަދި އިންޓަރނަލް މެއިލް ބެލެހެއްޓުން އަދި ވެބްސައިޓް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން އައި.ޓީ ޕްރޮކިއުމެންޓް ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް
އޓުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި ،އޮފީހުގެ އިލެކްޓްރިކް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ހުރިހާ އިކުއިޕްމަންޓެއް ބަލަހައްޓަނީވެސް
ހިސާބު ބެލެހެ ް
އައި.ޓީ ސެކްޝަނުންނެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޓެލެފޯން ނެޓްވޯރކް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ހިއަރިން ރޫމްތަކުގައި
ބޭނުންކުރާ ސައުންޑް ސިސްޓަމްތައްވެސް ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނީ އައި.ޓީ ސެކްޝަނުންނެވެ 2015 .ވަނައަހަރު އައި.ޓީ
ސެކްޝަނުން ކުރި ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.


ޓްރައިބިއުނަލް ގެ ވެބްސައިޓް އަލުން ފަރުމާ ކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފެށުން.



ހިއަރިން ރޫމްގައި ބޭނުންކުރާ ރެކޯޑިން ސިސްޓަމް އަދި ސްޓާފުންގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ތައް ފުލްސާރވިސް ކުރުން.



 3ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ވާރކް ސްޓޭޝަންސްތަކަށް އައި ބަދަލާއެއްގޮތައް ފޯނު އަދި ނެޓްވޯކު ކޭބަލްތަކަށް ބަދަލުގެނައުން.



ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިންފޮރމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފަޔަރވޯލްއެއް ހޯދައި އެ ބޭނުންކުރަން ފެށުން.



ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޢާންމު މައުލޫމާތު ދައްކުވައިދޭ އިޝްތިހާރެއް ތައްޔާރުކޮށް ޑިސްޕްލޭ ކުރުން.



ފލެޓްއެއް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުން ލީ ް
ފަރުމާކުރުން އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް
ޕޯސްޓަރު ތައްޔާރުކުރުން.



ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ފޯމްތައް ފުރުމަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ހެދުން.
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ސ
ރސޯސަ ް
 .7.3ހިއުމަން ި
މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޓްރައިބިއުނަލްގައި ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ދާއިރާތަކަކީ މުވައްޒަފުން
ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުން ،މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުން ،ތަމްރީނު ދިނުމާއި އަދި މުސާރަދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
 .7.3.1މުވައްޒަފުން
 2015ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ޓްރައިބިއުނަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންއައީ  17މުވައްޒަފުންނެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރު 02
ރ
މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާއިރު  02މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައި ވެއެވެ 2015 .ވަނަ އަހަ ު
ނިމުނުއިރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބީ ޖުމްލަ  17މުވައްޒަފުންނެވެ.
 .7.3.2މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުން
އ
ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމްގެ ބަދަލުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި މަގުގަ ި
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި އަދި މަސައްކަތުފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ބޯނަސް ފައިސާ
ލިބޭނެގޮތަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލެއް  2015ވަނައަހަރު އެކުލަވާލެވިފައި ވެއެވެ .އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު
މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރީން މަސައްކަތުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާ އެއާއި
އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރެވޭގޮތަށް ރޭވިފައިވެއެވެ .މިއުޞޫލު މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްޞާކޮށް ހުށަހެޅުނު ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް ބަދަލުގެނައުމަށްފަހު މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނީ  01ސެޕްޓެމްބަރ 2015ގައެވެ.
 .7.3.3މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން
ޓްރައިބިއުނަލްއިން ޚަރަދުކޮށްގެން އިންސާނީ ވަސީލަތް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އޮނާރސް ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރެއްވި ޓްރައިބިއުނަލްގެ
މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ ނަޙުމާ އިބްރާހީމް  2015ވަނައަހަރު ކޯސްނިންމުމާ ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމުން
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.
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 .7.3.4މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި އިނާޔަތްތައް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރުން ޕިއޯނުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މުވައްޒަފުންނަށް ޕެޓްރޯލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެމުންއައި  100/-ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި މަހަކު  200/-ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް
ހަމަޖައްސާ

އެއަށް

ޢަމަލުކުރަންފެށީވެސް

2015ވަނަ

އަހަރުއެވެ.

މީގެ

އިތުރުން

ހުޅުމާލެއާއި

ލމާލޭގައި
ވި ި

ދިރިއުޅޭ

މުވައްޒަފުންނަށް  2015ވަނައަހަރު ފެރީ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ޕިޔޯނުންނަށް ފޯން
އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  100/-ރުފިޔާ ދެމުން އައިސްފައިވެއެވެ.
 .7.3.5ތަމްރީނު
 2015ވަނަ އަހަރަކީވެސް އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މެންބަރުންނާއި އަދި މުވައްޒަފުންނަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ތަމްރީނު
ދެވިފައިވާ އަހަރެކެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގައާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދެވިފައިވާ ތަމްރީނުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
.7.3.5.1

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސެމިނަރ އަދި ވާރކްޝޮޕްތައް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  08ޖެނުއަރީ  2015ގައި ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސްއާބެހޭ ޓްރެއިނިންގ
ޕްރޮގްރާމެއް

ބޭއްވުނެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގެ

މަޤްސަދަކީ

ވަޒީފާގެ

މާޙައުލުގައި

މުވައްޒަފުންނަށް

މަސައްކަތުގައި

ވ
އިސް ެ

ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަން އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމާއި ،އަދި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ގުޅުން
ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން ލީޑަރޝިޕްއާ އެއްގޮތަށް ފޮލޮވާރޝިޕް ޕްރެކްޓިސްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމަށެވެ.
އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޮގަނައިޒޭޝަންއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންސިލިއޭޝަންއާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް 19
އިން  22އޭޕްރީލް  2015އަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނަށް ހިންގުނެވެ.
ގ
ލ ެ
 19އަދި  23އޭޕްރީލް  2015ގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ޓްރައިބިއުނަ ް
މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެ .މި ޓްރެއިނިންގގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މުވައްޒަފުން އިންޑަސްޓްރިއަލް
ރިލޭޝަންސްއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމާއި ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް އަދި ލުއިފަސޭހަކޮށް ނިންމުމަށް މެންބަރުންނަށް
ނ
އެހީތެރި ވެވިދާނެ ކަންކަން އަންގައިދިނުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވިދާ ެ
ކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ.
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ލޭބަރ އިންސްޕެކްޝަނާއި ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮޒޮލިއުޝަނާ ބެހޭގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން އިން
ބއްވި ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާރސް ޕްރޮގްރާމެއްގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ 03
އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާޗް އަދި އޭޕްރީލް މަހު ޭ
މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ވަޒީފާގެ ދާއިރާއަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން
ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕް 'ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އެންޑް ޝެއަރިންގ އޮފް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް އޮން ސޯޝިއަލް ޑައިލޮގް' ގައި
ތ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން މެންބަރު އިސްމާއީލް އަޙްމަދު ،މެންބަރު އައިޝަތު ފިޟްލީން އަދި ލީގަލް އޮފިސަރ އާއިޝަ ު
ރިޔާޟާ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ކޮންވެންޝަންތަކާ ބެހޭގޮތުން ތަމްރީނު ދިނުމަށް އެ އޯގަނައިޒޭޝަން އިން
އިންތިޒާމްކޮށްގެން  25މެއި  2015ގައި ބޭއްވި 'ޓްރެއިނިން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ސްޓޭންޑަރޑްސް' ޕްރޮގްރާމްގައި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ  07މެންބަރުން ،ރެޖިސްޓްރާ ،ލީގަލް އޮފިސަރ އަދި ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވަންޖެހޭ
ގ
އެވެއަރނެސް ސެޝަންތައް  2015ވަނައަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ  2ވަނަ ދުވަހާއި  17ވަނަދުވަހުގައި ޓްރައިބިއުނަލް ެ
މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިއެވެއަރނެސް ސެޝަންތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޕްރޮސެސްކުރެވޭނެ ގޮތާއި އަދި އެކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ދވުނެވެ.
އޮޅުންފިލުވައި ެ
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.7.3.5.2


ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ޓްރެއިނިންގ އަދި ފެލޯޝިޕް:

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮން ރިސާރޗް މެތަޑްސް އޮން ލޭބަރ ސްޓަޑީސް

 09ފެބުރުއަރީ  2015އިން  27ފެބުރުއަރީ  2015އަށް އިންޑިއަން ޓެކްނިކަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން
ލ
ވީ.ވީގިރި އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ބޭއްވި މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި މިޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީ ް
އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ތަފާތު
ށ
ދިރާސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށްވުމާއެކު މިފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ލުއި ފަސޭހަކޮ ް
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށްޓަކައެވެ.
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ޕސް އެންޑް ޑީސެންޓް ވާރކް
އިވޯލްވިންގް ފޯރމްސް އޮފް އެމްޕްލޯއިމެންޓް ރިލޭޝަންޝި ް

މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ އިޓަލީގެ ޓިއުރިންގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ތަމްރީން
ސެންޓަރު ކަމަށްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް ސެންޓަރ( އައި.ޓީ-ސީ-އައި.އެލް.އޯ)ގައި 11މެއި އިން 15މެއި  2015އަށް
ބޭއްވުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ .ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ
ލއާއި މެންބަރު މަރްޔަމް ޝަމްމާ އިބްރާހިމެވެ .މިޕްރޮގްރާމަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ
ރައީސް އިދުރީސް އިސްމާޢި ް
ގ
އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ޕަބްލިކް އިންސްޓިޓިއުޓުތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރުމާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކު ެ
ލ
ޝ ް
ހައްޤުތަކާއި އެމީހުންގެ އިޖްތިމާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ސޯ ަ
ޕާރޓްނަރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ސްޓޭންޑަރޑްސްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ހިންގަމުން އަންނަ
ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
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އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ސްޓޭންޑަރޑް ފޮރ ޖަޖަސް ،ލޯޔަރސް އެންޑް ލީގަލް އެޑިއުކޭޓަރސް

މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ އިޓަލީގެ ޓިއުރިންގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ތަމްރީން
ޕ
ސެންޓަރު ކަމަށްވާ އައި.ޓީ.ސީ-އައި.އެލް.އޯގައި  23ޖޫން  2015އިން  04ޖުލައި  2015އަށް ބޭއްވުނު ފެލޯޝި ް
ޕްރޮގްރާމެކެވެ .ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ނައިބް ރައީސް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީއާއި މެންބަރު ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދެވެ .މިޕްރޮގްރާމަކީ ޖަޖުންނާއި ،ކޮންސިލިއޭޓަރުން ،އާބިޓްރޭޓަރުން އަދި ލޯޔަރުންނަށް
އ
ލޭބަރއާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަ ް
ބޭނުންކުރުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމާއި އަދި ރާއްޖެގެ ޤާނޫނުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އެސްޓޭންޑަރޑްތައް އެޕްލައިކުރުމެވެ.
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ލޭބަރ އެންޑް އެމްޕްލޯއިމެންޓް ރިލޭޝަން އިން ގްލޯބަލް އިކޮނޮމީ

 02ނޮވެމްބަރ  2015އިން  20ނޮވެމްބަރ  2015އަށް ވީ.ވީގިރި އިންޓަރނޭޝަނަލް

ލޭބަރ އިންސްޓިއުޓްގައި ކުރިއަށް

ގެންދިޔަ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އައިޝަތު ފިޟްލީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުރިއަރަމުންއަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ހަރުދަނާކުރުމުގައާއި އަންއެމްޕްލޯއިމެންޓް އަދި
އަންޑަރ އެމްޕްލޯއިމެންޓްގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު އިތުރުކުރުމެވެ.
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ޓ
 .7.4ފައިނޭންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމެން ް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނާއި
ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޓްރައިބިއުނަލްގެ އާމްދަނީއާއި ،ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް،
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ .ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ދަތިނުވެ ކުރެވޭނެ އުޞޫލެއްގެ މަތީން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމެވެ.
 .7.4.1ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  2015ވަނައަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީ
ޓްރައިބިއުނަލްއަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓް ވިއްކުމާއި ،ބަޔާން ވިއްކުމާއި އަދި ބާޠިލްކުރާ މައްސަލައާއި
އަނބުރާ ގެންދާ މައްސަލަތައް ދެވަނަ ފަހަރު ހުށަހަޅާއިރު ނަގާ ފީގެއިތުރުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ގ
ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ހިމެނެއެވެ 31 .ޑިސެމްބަރުގެ  2015ގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ެ
ޢަދަދަކީ

27,277/-ރ( .ހަތާވީސް ހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ހަތް ރުފިޔާ) އެވެ .މިފައިސާވަނީ  31ޑިސެމްބަރުގެ  2015ގެ

ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް (މޯލްޑިވްސް މަނިޓްރީ އޮތޯރިޓީ) ޖަމާކޮށްފައެވެ.
 2015 .7.4.2ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި ހިނގި ޚަރަދު
 2015ވަނައަހަރަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސްކޮށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން
ތހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ދެ ރުފިޔާ) އެވެ .މީގެ
ދޫކޮށްފައިވަނީ 6,867,832/-ރ( .ހަ މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ ް
އިތުރުން  2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބަޖެޓަށް
ހސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ)
ސދޮޅަސް ާ
ގެންނަވާފައިވާ އުނި އިތުރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 260,360/-ރ( .ދެ ލައްކަ ފަ ް
އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ .ޖުމްލަ ލިބުނު ބަޖެޓުން  31ޑިސެމްބަރ  2015ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ވެފައިވަނީ 7,095,923/-ރ( .ހަތް
މިލިއަން ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ) އެވެ .ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީހުރީ 18,208/-ރ( .އަށާރަ ހާސް
ދުއިސައްތަ އައް ރުފިޔާ) އެވެ.
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 .7.4.3ޕްރޮކިއުމެންޓް
 2015ވަނަ އަހަރު ސްޓޮކަށް  1,402އައިޓަމެއް ގަނެވިފައިވެއެވެ .އަދި އޮފީހުގެ އެކިއެކިބޭނުންތަކަށް ސްޓޮކުން

1,823

އައިޓަމެއް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ 2015 .ވަނައަހަރު ނިމުނުއިރު ސްޓޮކްގައިހުރި އައިޓަމްތަކުގެ ޢަދަދަކީ  1,411އެވެ2015 .
ވަނައަހަރު  10ފަހަރުގެ މަތީން ބިޑަށް ހުޅުވައިގެން އެކި ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ޙަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެކި ފަރާތްތަކާއެކު  06އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު
 3އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
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ރިޕޯޓު ނިންމުން

 .8ރިޕޯޓް ނިންމުން
ނ
 2015ވަނައަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށް ތައްޔާރުކުރެވު ު
މިރިޕޯޓުގައި

އަހަރު

ތެރޭގައި

ޙާޞިލްކުރެވުނު

ކަންކަމާއި،

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ހިންގުމަށް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ގެނެވުނު

ބަދަލުތަކާއި

އަދި

ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް

ފއިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ،ދާއިރާއަށް
ފާހަގަ ކުރެވި ަ
ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ބަދަލުތަކާއި އަދި މިދާއިރާއަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް ތަމްރީންކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާބެހޭގޮތުން މި ރިޕޯޓްގައި
އވާނެއެވެ .މިރިޕޯޓް ނިންމާލަނީ  2016ވަނައަހަރަކީވެސް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށްވެ ޓްރައިބިއުނަލުން ޚިދުމަތް
އަލިއަޅުވާލެވިފަ ި
ދިނުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ޙާޞިލްވުމަށް އެދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމުންނެވެ.
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