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ރ ް
ތޢާ ަ
 .1ރިޕޯޓްގެ ަ
މި ރިޕޯޓަކީ  2016ވަނައަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ
ލ އުފެދުނުތާ  8އަހަރު ފުރުނު އަހަރެވެ.
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ 2016 .ވަނައަހަރަކީ ޓްރައިބިއުނަ ް
ށ
ލ ް
ލގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތާއި ،އިދާރީ ހިންގުމާއި ،ޓްރައިބިއުނަ ަ
މިރިޕޯޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނިފައިވާނީ ޓްރައިބިއުނަ ް
ށ
ތ ް
ށހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކުރިމަގާއި އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަ ަ
 2016ވަނަ އަހަރު ހު ަ
 2016ވަނައަހަރު ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން  2016ވަނަ އަހަރު އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ
ޓރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަކާ
ޙއްޞާކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ް
ތކުގެ ތަފްޞީލް މިރިޕޯޓުގައި ި
ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް ަ
ކށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރެވިފައިވާ
ތން ލުއިފަސޭހަ ޮ
އޔިތުންނަށް ގާ ު
ގުޅުން އޮންނަ އެކި މުޢައްސަސާތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ރަ ް
ވސް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ.
މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ެ
އަދި އޮޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  2016ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާން މިރިޕޯޓާއެކު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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ސގެ ބަޔާ ް
 .2ރައީ ް
ދ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި
އށް ޙަމް ާ
ތތަކުގެވެރި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ަ
އެންމެހައި ނިޢުމަ ް
ލންނާއި
ގއި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާ ު
އވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މިދުޢާ ަ
ދ ﷺ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެ ް
މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަ ު
އަޞްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ބަލައި މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް
ބެލުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ޓްރައިބިއުނަލެއް ޤާއިމް ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަޤްޞަދު ކަމުގައިވާތީ ،މިމުހިންމު މަޤްޞަދު
ލގެ ހިންގުން ރޭވުމަށް ސަމާލުކަންދެވި  2016ވަނައަހަރުވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ނ ް
ޙާޞިލްވާނޭގޮތަށް ޓްރައިބިއު ަ
އއި.އެލް.އޯ) ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުން
ޝނަލް ލޭބަރ އޯރގަނައިޒޭޝަން ( ަ
މިގޮތުން ،އިންޓަރނޭ ަ
ވސް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގައި
އ ،މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް އަ ަ
ލމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތަކާ ި
ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެ ު
ނ ދިރާސާކޮށް ،ޓްރައިބިއުނަލަށް
ޢަމަލުކުރެވޭ ތަފާތު ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ސިސްޓަމް ތަކާބެހޭގޮތުން ދާއިރާއާގުޅޭ ފަން ީ
ށ
ގން ކޮންސިލިއޭޝަން ތަޢާރަފްކޮ ް
ސ އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުމަށް  2015ވަނަ އަހަރުން ފެށި ެ
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީހާވެ ް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ރައްދުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި
ހރުގެ ތެރޭގައިވެސް މަސައްކަތް
ކޮންސިލިއޭޝަން މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ޙައްލު ހޯދައި ދިނުމަށް  2016ވަނައަ ަ
ށ
ނ ބެލި މައްސަލަތައް އަވަހަ ް
އހަރުތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލްއި ް
ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މިގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ފާއިތުވި ަ
ގކުރަމެވެ.
ނިންމިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަ ަ
ހ
ފހަގަކުރެވިފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެ ޭ
ނމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގޮތުގައި ާ
ދވޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އެ ް
ނލުން ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު ަ
ގ
އބިއުނަލް ެ
ވން މަދުވުމާއި ،މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށަށް ޓްރަ ި
ނތައް ތަންފީޒު ު
ހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ނިންމު ް
ޓްރައިބިއުނަލަށް ު
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައި ނެތުމެވެ .މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެގޮތުން އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ވޭތުވެދިޔަ
އަހަރުތެރޭގައިވެސް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރެވި އެކި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުންވެސް
ޓްރައިބިއުނަލުން ދޭ ޚިދުމަތާ ގުޅުން ހުރި ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް
ލން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް
ގަބޫލުކުރެވޭތީ ،މިދާއިރާއާގުޅޭ ޚިދުމަތްދޭ މުހިންމު މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ޓްރައިބިއުނަ ު
ތން  2016ވަނައަހަރުތެރޭގައި މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާބެހޭގޮ ު
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iv

ވަޒީފާގެ

ދާއިރާއަކީ

ކުރިއަރުވައި

ރާއްޖޭގައި

ދާއިރާއެއްކަންފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން މިދާއިރާއިން
ޚިދުމަތް ދިނުން ބައްޓަންކުރުމަކީ

ތަރައްޤީކުރުމަށް

ބޮޑެތި

މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރަންޖެހިފައިވާ

އ ދިރާސާކުރެވި އެއާ އެއްގޮތަށް
ކުރިއަރާފައިވާ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މޮޑެލްތަ ް

އ
މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ .އަދި ހަމަ އެއާއެކު ޓްރައިބިއުނަލްއިން މައްސަލަތަ ް

ށ
ލބަރ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަށް އިތުރަށް އަހުލުވެރިވުމަ ް
ޝނަލް ޭ
ބެލުމުގައި އިންޓަރނޭ ަ
ނ
ކރުމަށް ކުރެވެން ހުރިކަންކަ ް
އނަލުން ދޭޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީ ު
ގން ޓްރައިބި ު
ބނުންކޮށް ެ
މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ޭ
ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ބރަ މަސައްކަތާއި އެހީތެރިކަން
ޓްރައިބިއުނަލުން ދޭޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ު
އ
ށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ .މިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިންގުމާ ި
ތތަކަ ް
ލިބޭކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާ ް
ކށް
ކން ފާހަގަ ޮ
ރކަން ލިބިގެން ަ
އބާރުލުމާއި އެހީތެ ި
ޒފުންނަށް އެ ް
ރންނާއި މުވައް ަ
ވފައިވަނީ މެންބަ ު
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެ ި
ގ
ރއިބިއުނަލު ެ
މިފުރުޞަތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް ަ

ށ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް
ނ ް
ނައިބް ރައީސް ،މެންބަރުން އަދި މުވައްޒަފުން ަ

އަދާކުރަމެވެ.

ލއަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ މުހިންމު
އަދި މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ް

އެއްފަރާތަކީ

ޝުކުރެއް

ލ
އިންޓަރނޭޝަނަ ް

ލޭބަރ

އޯގަނައިޒޭޝަންކަން

ފާހަގަކޮށް

އެ

އޯގަނައިޒޭޝަންއަށް

ޚާއްޞަ

ނ
މ ް
ރައްދުކުރަމެވެ .އަދި ހަމަ މިއާއެކު ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ދެ ު
ދ
ޓރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތް ހޯ ާ
ލންވެސް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ް
އަންނަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރު ު
އވެސް މިޝުކުރުގައި ޝާމިލްކުރަމެވެ.
މހައި ފަރާތްތަ ް
ލިބިގަންނަ އެން ެ

ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު
އސް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަ ީ
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ނލް
އ ަ
ރއިބި ު
ފއާބެހޭ ޓް ަ
 .3ވަޒީ ާ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ތަޢާރަފް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  85ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން
 2008ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހު  29ވަނަ ދުވަހު އުފައްދަވާފައިވާ މުއައްސަސާއެކެވެ .މިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް
ނ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޒިންމާ
ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  7މެމްބަރުން ޢައްޔަނުކުރައްވާ މި  7މެމްބަރުންގެ ތެރެއި ް
ރައީސާއި ނާއިބް ރައީސް އައްޔާނުކޮށް އެފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަމާޒު
ށ
ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުން ވީހާވެސް އަވަހަ ް
ބަލައި ވަޒީފާގެ މައްސަލަ ތަކުގައި އިންސާފު ޤާއިމުކުރުން.

މަޤްސަދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޤްޞަދަކީ ،ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ،ވަޒީފާދޭފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތާ ދެމެދު އުފެދޭ
ވތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި،
ޤނޫނާއި އެހެންވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގައި ނު ަ
މައްސަލަތަކާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ވ.
ލމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ،ލުއިފަސޭހަކޮށް ބަލައި ނިންމުމެ ެ
ލން ބެ ު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ު

ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތައް
ހަމަހަމަކަން :ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުން.
ތބެ މަސައްކަތްކުރުން.
ނަޒާޙަތްތެރިކަން :ނުރަނގަޅު ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެ ި
ނތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް
ބނުންކުރުމާއި ،ޤާނޫ ު
ބލް މީހުން ޭ
ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް :ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފަންނީ ޤާ ި
ބެހެއްޓުން.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016

vi

 .3.1ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ތާރީޚް
ނމްބަރު  )2/2008ގެ  10ވަނަ ބާބުގެ  85ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ
ނނު ަ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާ ޫ
ފރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސާއަކީ
ވނީ  2008ވަނައަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ  29ވަނަ ދުވަހުއެވެު .
ޓްރައިބިއުނަލް އުފައްދާފައި ަ
މަރްޔަމް ނާޒިމާއެވެ .އަދި ނައިބް ރައީސަކީ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސީދީއެވެ.

އ
ނބަރަކާ ި
އަދި މީގެ އިތުރުން ފުލް ޓައިމް  1މެ ް

ލޓައިމް މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި 2009
އޔަނުކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ޕާރޓްޓައިމް މެންބަރުން ފު ް
ޕާރޓްޓައިމް  4މެންބަރުން ޢަ ް
ނ ދައުރުގެ ރައީސަކަށް ފުރަތަމަ
ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެއްސިފައިވެއެވެ .ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިނގަމުން މިދާ ދެވަ ަ
ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ

އިދުރީސް އިސްމާޢީލްއެވެ .އަދި ނައިބް ރައީސަކީ ޢަބްދުﷲ ޢަލީއެވެ .މިދަވްރުގައި ޢައްޔަނު ކުރެވުނު

ސޓް  2016ގައި ރައީސްކަމަށް
މން ވަކިކޮށްފައެވެ .އަދި އޮގަ ް
ނ މަޤާ ު
ރައީސާއި ނާއިބް ރައީސް  27ޖޫން  2016ގައި ވަ ީ
ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު އައްޔަންކޮށް ނާއިބްރައީސަގެ މަޤާމަށް އިސްމާއީލް އަހުމަދު އައްޔަންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ

އބެހޭ
ޒފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ާ
އޖޭގެ ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ވަ ީ
ޓްރައިބިއުނަލް އުފެދުމާއެކު ރާ ް
ފ
ލށް ހުށަހަޅައިގެން އިންޞާ ު
ނގޮސް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ަ
ދާއިރާގައި ދިމާވަމުން އައި މައްސަލަތައް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ު
ނ
ށފަހު ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ވސް ވެގެން ދިޔައެވެ .ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއްދުމަ ް
ޤާއިމް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަ ެ
ލންފެށުނެވެ.
މ މައްސަލަތައް ބަ ަ
ދ  13އެޕްރީލް  2009ގައި ނިން ާ
ނލްގެ ޤަވާޢި ު
ލވުނު ޓްރައިބިއު ަ
ށ އެކުލަވާ ެ
މައްސަލަތައް ބެލުމަ ް
ދތަކާއި ޕޮލިސީތައްވެސް މިމަރުޙަލާގައި އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.
ހންމު ޤަވާއި ު
ނގުމަށް ބޭނުންވާ މު ި
ހ ް
މީގެއިތުރުން ޓްރައިބިއުނަލް ި
ވ
ހށަހެޅިފައި ާ
ނ ގޮސްފައިވާއިރު ޓްރައިބިއުނަލަށް މިހާތަނަށް ު
ފދިގެން  8އަހަރު ފާއިތުވެގެ ް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އު ެ
މައްސަލަތަކުގެ

ޢަދަދަކީ  1707އެވެ .ވޭތުވެދިޔަ  8އަހަރުތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް

މައްސަލަ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އަދި
އ
ގން މަސައްކަތެރިންގެ ސިނާޢަތު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލް މުހިންމު ރޯލެ ް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދާއިރާތަކާ ގުޅި ެ
އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

ސަފްޙާ  25ގެ 1
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

 .3.2ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޚްތިޞާސް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ،ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ވަޒީފާ ދޭފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު
ނ
ނ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު ް
ށ ް
ދ އެހެނިހެން ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ށންނާއި އަ ި
އުފެދޭ މައްސަލަތަކާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ނ
ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ،ލުއިފަސޭހަކޮށް ބަލާ ނިންމުމެވެ .މިގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލިދާ ެ
މނެއެވެ.
މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ހި ެ
ހޅޭ މައްސަލަ؛
ބބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ހުށަ ެ
 .1ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ ާ
ފއިން ވަކިކުރިކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛
 .2އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީ ާ
ހށަހަޅާ މައްސަލަ؛
 .3މުވައްޒަފަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ ު
 .4ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވާކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ؛
މ
ނ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ނިން ާ
 .5ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކާ ބެހޭގޮތު ް
ށ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛
ޖހިގެން ،އެނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަ ް
ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނު ެ
ށހެޅޭ މައްސަލަ؛
 .6ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކާ ބެހޭގޮތުން ހު ަ
 .7ތަމްރީނު ދިނުމަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމަކާ ،ނުވަތަ ތަމްރީނާބެހޭ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ؛
ށ
ތކުގައިވާ މާއްދާތަކަ ް
ޤނޫނު ަ
 .8މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ،ނުވަތަ ޞިއްޙަތާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ާ
ރ އަތުރާފައިވާ ގޮތަށް
ޝނަ ީ
މޝިނަރީއަށް ނުވަތަ މެ ި
ބނުންކުރާ ެ
ފުރިހަމައަށް އިޙުތިރާމް ކުރުމަށްޓަކައި ތަނުގައި ޭ
ގން
އބެހޭ އޮފިސަރުންކުރާ އަމުރާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހި ެ
ކަނޑައަޅާ ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަދަލު ގެނައުމަށް ވަޒީފާ ާ
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛
 .9މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ޔަޤީނުންވެސް ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ދަނޑިވަޅުތަކުގައި،

ވަކިކަހަލަ

ފިޔަވަޅުތަކެއް

ވަގުތުން

އެޅުމަށް

ވަޒީފާއާބެހޭ

އޮފިސަރުން

ކުރާ

އަމުރާމެދު

އސަލަ؛
ގން ހުށަހަޅާ މަ ް
ހިތްހަމަނުޖެހި ެ
މން އެޅި ފިޔަވަޅަކީ އެކަށީގެންނުވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެފިޔަވަޅު އެޅުނު
 .10މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް ތަބާނުވު ު
މުވައްޒަފު ދެކިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛
ށހެޅޭ މައްސަލަތައް؛
 .11ޖިންސީފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހު ަ
ކންމެ މައްސަލައެއް.
ށ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
މ ް
 .12ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަންޖެހޭކަ ަ
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2016 .3.3ވަނައަހަރުގެ ކާމިޔާބީތައް
 2016ވަނައަހަރުގެ ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ މިގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެއަހަރު ހުށަހެޅި
މައްސަލަތަކުގެ  87އިން ސައްތަ

މައްސަލަ ނިންމަފައިވާ ކަމެވެ.

 34މައްސަލައެއްވެސް  2016ވަނައަހަރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން

ރ
 2015ވަނަ އަހަރުނިމުނުއިރު ނުނިމިހު ި

އ އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި  4މަސް
އެގޮތުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަ ް

ނމާ އަމުރު ނެރެވިފައިވެއެވެ .އެހެން ކަމުން މިކަމުގެ ހެޔޮފައިދާ އެކި އެކި ސިނާޢަތްތަކަށާއި،
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ނި ް
ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތްތަކަށާއި އަދި މައްސަލަތައް ރައްދުވި ފަރާތްތަކަށް ކޮށްފައިވާނެކަމަށް
މިޓްރައިބިއުނަލްއިން ދެކެމެވެ.
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 2016 .3.4ވަނައަހަރު ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތައް
އ
ނންމާ މައްސަލަތަ ް
އނަލުން ި
ނމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޓްރައިބި ު
މސައްކަތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެ ް
އނަލްގެ ަ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި ު
ނ  2016ވަނައަހަރު ނިމި އަމުރު ނެރުނު  122މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  2016ވަނައަހަރުގެ
ތަންފީޒުވުން މަދުވުމެވެ .މިގޮތު ް
ނިޔަލަށް ތަންފީޒުވިކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ  22އިންސައްތައެވެ .އަދި  2015ވަނައަހަރު ނިމި އަމުރު ނެރުނު 108
މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ތަންފީޒުކުރިކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ  27އިންސައްތައެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު  2014ވަނައަހަރު
އަމަރުނެރުނު

84

މައްސަލައިގެ

ތެރެއިން

ތަންފީޒުކުރިކަމަށް

ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ

27

އިންސައްތައެވެ.

މައްސަލަތައް

ހ
ނތައް ތަންފީޒު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެ ޭ
ތަންފީޒުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާ ދައްޗަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމު ް
ނނެވެ.
ނނެއް ނުވަތަ ޤަވާއިދެއްގައިވެސް ވަކިގޮތެއް ބަޔާންވެފައި ނެތުމު ް
ޤާނޫނު އަދި ކަމާގުޅޭ އެހެން ޤާ ޫ
މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތް މިވަގުތު ލިބެނީ ހަމައެކަނި މާލޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
އ
ށރަށުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތްތަ ް
ވޒީފާގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް ރަ ް
އޮފީހުންކަމަށްވެފައި ރާއްޖޭގެ ަ
ތއް ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންނަށް
ތމަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތް ަ
މުޅި ރާއްޖެއަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްވެފައި ނެ ު
ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަމެކެވެ.
ނ
އަދިހަމައެއާއެކު ލޭބަރ ދާއިރާއަކީ ރާއްޖޭގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ދާއިރާއަކަށްވުމު ް
މ ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ވާކަން
ނ ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ޢިލް ު
އ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެހެ ް
ރންނާ ި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަ ު
ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 .3.5ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކުރިމަގު
ރއިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިމަގަށްރޭވުމުގައި އިސްކަންދޭނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް ަ
ކރުން އަދި
ހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ު
 .1ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ު
އ ގާއިމްކޮށް ހިންގުން.
ނމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަ ް
އަވަހަށް މައްސަލަ ބަލައި ނި ް
ށ ކުރެވެން
އންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަ ް
ނ ލިބޭނެ ި
 .2ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފަސޭހައި ް
ހުރިކަންކަން ކުރުން.
 .3ދައުލަތުގެ

ހ
ކަމާބެ ޭ

ކ
އިދާރާތަ ާ

ގުޅިގެން

ގ
ނލް ެ
ޓްރައިބިއު ަ

ނތައް
ނިންމު ް

ނފީޒްކުރަން
ތަ ް

ކުރެވެން

ހުރިކަންކަންކުރުން.
ލއިމް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުން
އކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ކް ެ
 .4މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަ ް
ތކާއި ޓްރައިބިއުނަލްއާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން.
 .5ދައުލަތާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތް ަ
ނށް ތަމްރީން ހޯދައިދިނުން.
 .6މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ަ
 .7ދައުލަތުގެ

ކަމާބެހޭ

ކ
އިދާރާތަ ާ

ގުޅިގެން

އ
ޓްރައިބިއުނަލްއާ ި

އަދި

މިދާއިރާއާ

ގުޅޭގޮތުން

ޢާންމުން

ނ ހުރިކަންކަންކުރުން.
ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެ ް
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 .3.6ވަޒިފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު

ނލްގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސެވެ .އަދި ރައީސްގެ ދަށުން
ވގޮތުން ޓްރައިބިއު ަ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮނިގަނޑުގައި ާ
އ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިސްފަރާތަކީ ނައިބް ރައީސެވެ .ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާއި ނައިބް ރައީސްގެ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަ ް
ރޖިސްޓްރާއަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ރން ހިމެނެއެވެ .އޭގެ އިތުރުން ެ
އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ  5މެންބަ ު
ނ
ބއުނަލް ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ .ޓްރައިބިއުނަލް އިދާރީގޮތު ް
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޓްރައި ި
ކށެވެ .އެއީ ލީގަލް އެންޑް ކްލެއިމްސް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސެވެ .ލީގަލް އެންޑް
ބެހިފައިވަނީ ދެބައަ ަ
އ
ހޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގަ ި
އށް ހުށަ ެ
ކްލެއިމްސްއަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމަށްވާ ޓްރައިބިއުނަލް ަ
އހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓެވެ .އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ނށް އިދާރީ ގޮތުން ެ
މެންބަރުން ަ
އެންޑް

ފައިނޭންސްއަކީ
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ޓްރައިބިއުނަލް

އޮޕެރޭޝަނަލީ

ހންގުމުގެ
ި

އެންމެހައި

އއް
ޒިންމާ ެ

އަދާކުރާ

ޑިޕާޓްމެންޓެވެ.

ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

ނންސް ،ޕްރޮކިއުމެންޓް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ހިއުމަން
މިޑިޕާޓްމެންޓްގެ ދަށުން އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ،ފައި ޭ
ރިސޯސަސްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެއެވެ.

 .3.7ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުން
ނނެވެ .ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ
ނބަރު ް
ވނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް
އށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބައްލަ ަ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ަ
ގުޅިގެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ޕޮލިސީތަކާއި ،ޕްރޮސީޖަރތަކުގެ އިތުރުން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ
ކއި އަދި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބަޔާންތައް ދިރާސާކޮށް
ށހަޅާ ލިއުންތަ ާ
ފަރާތްތަކުން ހު ަ
ގ
ބރުން މަސައްކަތްކުރައްވައެވެ .މީގެ އިތުރުން ޓްރައިބިއުނަލް ެ
މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ވަރަށް ބުރަކަމާއެކު މެން ަ
އ
ލތައް ގެނައުމުގަ ި
ހންމު ބަދަ ު
ނ ޖެހޭ މު ި
ހންގުމުގައި ގެންނަ ް
ތން ި
ޤަވާޢިދުތައް އިޞްލާޙުކުރުމާއި ޓްރައިބިއުނަލް އިދާރީގޮ ު
ވން
ވހު މެންބަރުންގެ ބައްދަލު ު
މެންބަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުހޯދުމަށް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދު ަ
ބއްވިފައެވެ.
ރންގެ  16ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ޭ
ބާއްވަމުން އައިސްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  2016ވަނައަހަރު މެންބަ ު
ނގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އައީ ރައީސް އިދުރީސް
 2016ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ް
އިސްމާޢީލް ،ނައިބް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ،މެންބަރު މަރްޔަމް ޝަމްމާ އިބްރާހީމް ،މެންބަރު މަރްޔަމް މުނާ ،މެންބަރު
އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ،މެންބަރ ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު އަދި މެންބަރ ޢައިޝަތު ފިޒްލީންއެވެ 2016 .ވަނައަހަރުގެ ޖޫން 27
ގައި ރައީސް އިދްރީސް އިސްމާއީލް އާއި ނާއިބް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ވަނީ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވާފައެވެ .އަދި 2016
އޮގަސްޓް  5ގައި ރައީސްކަމަށް ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު ނާއިބް ރައީސްކަމަށް އިސްމާއީލް އަހުމަދު ވަނީ އައްޔަން ކޮށްފައެވެ.
އަދި ވަކިކުރެއްވި މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި  07އޮގަސްޓް  2016ގައި ވަނީ މެމްބަރުކަމަށް އާދަމް ޒާލިފްއާއި މަރްޔަމް ރިޝްފާ
ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

ތ
 .4މަސައްކަތް ހިނގިގޮ ް
ލގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން
މިބައިގައި ހިމެނެނީ  2016ވަނައަހަރު ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި ،ޓްރައިބިއުނަ ް
ފށުނު ޕޮލިސީތަކާއި ،ޕްރޮސީޖާތަކާއި ،އަދި ޓްރައިބިއުނަލްއަށް
ވނު ބަދަލުތަކާއި ޢަމަލުކުރަން ެ
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ގެނެ ު
ޢލޫމާތެވެ.
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާބެހޭ މަ ު

2016 .4.1ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް


އާ .ޕީ.އޭބީ އެކްސް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން
ވަޒީފާއާބެހޭ

އ
ޓްރައިބިއުނަލްގަ ި

ބޭނުންކުރަމުން

އައި

ޕީ.އޭބީ.އެކްސް

ސިސްޓަމަކީ

ޒަމަނާނުގުޅޭ

ކުރީގެ

ށ
ށޓަކައި  2016ވަނައަހަރަ ް
ސިސްޓަމަކަށްވުމާއެކު މިސިސްޓަމް ޑައިރެކްޓ-އިން-ޑައިރެކްޓް ސިސްޓަމަކަށް ބަދަލުކުރުމަ ް
ފށިފައިވެއެވެ.
މިކަމަށް ބަޖެޓްކުރެވި އާސިސްޓަމެއް ބޭނުންކުރަން ެ

މިގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް

ނޑް ސްޓްރީމް ބްރޭންޑްގެ އައި.ޕީ ،ޕީއޭބީ އެކްސް ސިސްޓަމެއް  2016ވަނައަހަރުގެ
ލިމިޓެޑައި ހަވާލުކޮށްގެން ގްރޭ ް
ފއެވެ.
ފށާ ަ
ތެރޭގައިވަނީ ބޭނުންކުރަން ަ


ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ރިވައިސްކުރުން
ޓޖިކް ޕްލޭން
ވހު ޓްރައިބިއުނަލގެ ސްޓްރެ ެ
 21ޖުލައި  2016ވަނަދު ަ

ގ
ރިވައިސްކުރުމަށްފަހު މެމްބަރުން ެ

ފސްކުރެވުނެވެ.
ށހަޅައިގެން ާ
ބައްދަލުވުމަށް ހު ަ


އއި ދެމެދު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ
މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕެރޭޝަންއާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ާ
(އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއްގައި ސޮއި ކުރުން
ސ
ގ ގޮތުން މޯލްޑިވް ް
މުވައްޒަފުންނަށް ވީހާވެސް ލުއި ފަސޭހަގޮތަކަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމު ެ
ނ
ބއުނަލްގެ މުވައްޒަފު ް
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއިން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޖު ސްކީމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައި ި
ބައިވެރި

ކުރުމަށްޓަކައި

ސޮއިކުރެވުނެވެ.
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މެމޮރަންޑަމް

އޮފް

އެސޯސިއޭޝަން(އެމް.އޯ.ޔޫ)

އެއްގައި

10

މެއި

2016

ގައި

މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ

ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

ނ ސޮއި
ފޟިލް އިދުރީސް އިސްމާއީލްއެވެ .އަދި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތު ް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަލް ާ
ކުރައްވާފައިވަނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޔާމީން އިދްރީސްއެވެ.


ބސައިޓްގެ އިގިރޭސި ޕޭޖް ލޯންޗްކުރުން
ވ ް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެ
ގ
 2014ވަނައަހަރު ޑިސެމްބަރުގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ ޓްރައިބިއުނަލް ެ
މަސައްކަތްނިމި

 29ޑިސެމްބަރ

ޓގެ އިގިރޭސި ޕޭޖްގެ
ވެބްސައި ް

 2016ގައި ވަނީ ލޯންޗްކޮށްފައެވެ .ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ

ރސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ  8ވަނައަހރީ ދުވަހުގައި އެކަމަށް ބޭއްވުނު ަ
ގ އައި.ޓީ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންކަމަށްވާ އައި.ޓީ
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށް ޑިޒައިން ކޮށްފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ނ
އޮފިސަރ ހިޝާމް ޙަސަންއާއި އެސިސްޓެންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރ ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރުއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރު ް
އ.އައިޓީ .އޮފިސަރ އަޙުމަދު ފާތިގް ވެސް މިމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.


މގައި ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުން.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަ ު
ނ
އބިއުނަލްގެ މަސައްކަތަށް މީހު ް
ގއި ފެތުރުމަށާއި ޓްރަ ި
ޢލޫމާތު ވީހާވެސް ފުޅާދާއިރާއެއް ަ
އނަލްގެ މަ ު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި ު
ވނީ ފެށިފައެވެ .ޓްވިޓަރ
ހޭލުންތެރިކުވުމަށް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް  29ޑިސެމްބަރ 2016ވަނަދުވަހު ބޭނުންކުރަން ަ
އެކައުންޓް

ހުޅުވައިދެއްވީ

ރއިބިއުނަލްގެ
ޓް ަ

8

ވނައަހރީ
ަ

ދުވަހުގައި

އެކަމަށް

ނ
ވ ު
ބޭއް ު

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ހުސެއިން ފާއިޒް ރަޝާދެވެ.


ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  8ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  08ވަނައަހަރީދުވަހަކީ  29ޑިސެމްބަރ  2013އެވެ .މިދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ
އ
އެކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މެމްބަރުންނާ ި
ނ
ދއުމަށް އެފަރާތްތަކު ް
ގން ި
ގ މަސައްކަތްތައް ހަލުއިކޮށް ކުރިއަށް ެ
ކށް ޓްރއިބިއުނަލް ެ
އަދި މުވައްޒަފުންނާއި މުޚާތަބު ޮ
ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޭކު
ވނީ ރައީސް ،ނައިބް ރައީސް
ފެޅުމާއި މެންދުރުގެ ކެއުމެއް ބޭއްވުނެވެ .އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ފަންޑުކޮށްފައި ަ
އަދި ބައެއް މެމްބަރުންނެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

 .4.2ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް
ތތައް
 .4.2.1ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަ ް
ނ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް  2016ވަނަ އަހަރުވެސް އެންމެ ގިނައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ ވަޒީފާއި ް
ށހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ  61އިންސައްތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން/ވަކިކުރަން ނޯޓިސްދިނުމުން
ހ ަ
ވަކިކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތުންު ،
ހުށަހަޅާފައިވާއިރު  33އިންސައްތަ މައްސަލައަކީ މުސާރައާއި އަދި އިނާޔަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ.
އ ،އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފްވެގެން
މީގެއިތުރުން ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުމާއި ،ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއި ،މަޤާމަށް ބަދަލުގެނައުމާ ި
ހުށަހެޅިފައިވަނީ  6އިން ސައްތަ މައްސަލައެވެ.
އ
 .4.2.2މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު އެކި ސިނާޢަތްތަ ް
 2016ވަނަ އަހަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު އެކި ސިނާޢަތްތަކަށް ބަލާއިރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ  29އިންސައްތަ މައްސަލަ އަކީ
ދައުލަތަށް ރައްދުވާ މައްސަލަތަކެވެ.

 27އިންސައްތަ މައްސަލަތަކަކީ

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ރން 6އިން ސައްތަ މުވާސަލާތީ
ކމުގެ ދާއިރާއަށެވެ .މީގެ އިތު ު
ވނީ ފަތުރުވެރި ަ
ސއްތަ ނިސްބަތް ަ
ަ
މައްސަލަތަކެވެ 22 .އިން
ޚިދުމަތްދޭ ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާއިރު
ޖަމްޢިއްޔާ

އަމިއްލަ

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް  4އިން ސައްތަ ނިސްބަތްވެއެވެ.
ޖަމާޢަތްތައް،

މ
ތަޢުލީ ީ

ދާއިރާ،

މީގެ އިތުރުން،
ސިއްޙީ

ލޓީކުންފުނިތައް،ފިހާރަ/ސުޕަރމާޓް/ރެސްޓޯރެންޓް،އަމިއްލަފަރާތް
ޝން،މީޑިއާ،ޔުޓި ި
ދާއިރާ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން،ޕޯޓްސް،ބޭންކް،އޭވިއޭ ަ
ކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް  12އިން ސައްތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.
ވ މިންވަރު
ނސްބަތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ާ
ހނުންގެ ި
 .4.2.3އަންހެނުންނާއި ފިރި ެ
އން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ
ވ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ގިނަ ި
ނލްއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ާ
 2016ވަނައަހަރު ޓްރައިބިއު ަ
ނސައްތަ މައްސަލަ ނިސްބަތްވަނީ
ޅނު މައްސަލައިގެ  75އިންސައްތައެވެ .ބާކީ  25އި ް
ހށަހެ ު
ފިރިހެނުންނެވެ .އެއީ ު
ނށެވެ.
އަންހެނުން ަ
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ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

 .4.2.4ޤައުމުތައް
ނ
ވ ީ
އން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ަ
އންމެ ގިނަ ި
ޤއުމުތަކަށް ބަލާއިރު ެ
ބތްވާ ަ
ށހަޅާފައިވާ މީހުން ނިސް ަ
 2016ވަނައަހަރު މައްސަލަ ހު ަ
އވާ މައްސަލަތަކުގެ  90އިންސައްތައެވެ .މީގެ އިތުރުން  10އިން ސައްތަ މައްސަލަ
ދިވެހިންނެވެ .އެއީ ހުށަހަޅާފަ ި
ހުށަހަޅާފައިވަނީ

ލންޑް،
ރޓިޝް ،އިޓަލީ ،ތައި ެ
ސްރިލަންކާ ،އިންޑިއާ ،ސައުތު އެފްރިކާ ،ޕިލިޕީންސް ،ހަންގޭރީ ،ބް ި

އިންޑޮނީޝިއާ އަދި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނެވެ.
.4.2.5

2016ވަނައަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތް

ނއިރު ނުނިމިވަނީ  29މައްސަލައެވެ 2016 .ވަނައަހަރު ނިމުނު
 2016ވަނައަހަރު  228މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު ،އަހަރު ނިމު ު
 199މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ނުބެލޭނެކަމަށް ނިންމި  23މައްސަލައާއި ،ޞުލްޙަވެފައިވާ  24މައްސަލައާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ޠލުކުރެވުނު  13މައްސަލައާއި އަދި އަމުރުނެރެދީފައިވާ
އވާ  14މައްސަލައާއި އިދާރީ ގޮތުން ބާ ި
ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފަ ި
 121މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ .އަދި އަހަރު ނިމުނު އިރު ކޮންސިލިއޭޓް ކޮށްގެން  4މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވެއެވެ.
އ
ށން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަ ް
 .4.2.6ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  2016ވަނައަހަރު

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައެއް

ނުވެއެވެ.
 2016 .4.2.7ވަނައަހަރު ބަލާފައިވާ ކުރީ އަހަރު ތަކުގެ މައްސަލަތައް
 2016ވަނައަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން  2015ވަނައަހަރު ނިމުނުއިރު ނުނިމިހުރި  34މައްސަލައެއް ނިންމާ
 2016ވަނައަހަރު އަމުރު ނެރެފައިވެއެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

ލވުންތައް
 .5ބައްދަ ު
 .5.1ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކުރިމަގަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައް ޙާސިލްކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްއްވުނު
ބައްދަލުވުންތައް


ށ
ށހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ރައްދުވާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަ ް
ހ ަ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ު
އ
ތއްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާ ި
ރލްގެ އޮފީހުން ކުރެވިދާނެ ކަން ަ
ދނުމުގެ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
އބާރުލުން ި
ޓްރައިބިއުނަލަށް އެ ް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
ނވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިލްއާއެކު  03ޖެނުއަރީ  2016ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވު ެ
މަޝްވަރާކުރެވުނު

ގ
ކަންތައްތަކު ެ

ދައުލަތަށް

ތެރޭގައި

ދވާ
ރައް ު

މައްސަލަތަކާ

ގުޅިގެން

ދައުލަތުން

ށހަޅާ
ހު ަ

ގ ނިންމުން ތަންފީޒްކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް
ލިޔެކިޔުންތައް އަވަހަށް ހޯދުމާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ެ
އ ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވަޒީފާއާބެހޭ
ރށުގަ ި
ކންތައްތަކާއި އަދި ރަށް ަ
ޙައްލެއްގެނައުމަށް ކުރެވިދާނެ ަ
ނ
ކންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތު ް
ށހަޅައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކުރެވިދާނެ ަ
ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހު ަ
އބިއުނަލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން
ބއްދަލުވުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ ި
މަޝްވަރާކުރުން ހިމެނެއެވެ .މި ަ
ލީގަލް އޮފިސަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



ވ ފެށުމަށް
ނޭޝަނަލް އައި.ސީ.ޓީ ސަރ ޭ

ނ
ނޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަ ް
 10މާރިޗް  2016ގައި ނޭޝަނަލް ސެ ް

އނަލަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އައި.ސީ.ޓީއާގުޅޭ ގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޓީމެއް މިޓްރައިބި ު
ތ ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
ޢލޫމާ ު
ގޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އެން.ސީ.އައިޓީއަށް ބޭނުންވާ މަ ު
ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ު
މ
ނތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖެމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމާއި ،ކްލެއި ް
މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަ ް
ބކް-އަޕް ސިސްޓަމެއް
އ އަދި އޭގެ އިތުރުން ޑާޓާ ެ
ތތަކާ ި
މެނޭޖްމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ހޯދުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަ ި
ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ



ބއުނަލްގެ ރައީސް 18
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައި ި
ށ
ހރަށް އަލަށް ނެގުމަ ް
ވނައަ ަ
ދލުކުރެއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމަކީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަ 2016
މެއި  2016ވަނަ ދުވަހު ބައް ަ
ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށާއި
ބެހޭގޮތުން

މިނިސްޓަރ

ފ
އޮ ް

ތކަށް ފައިސާ ހޯދުމާއި
ނތައް ަ
 2016ވަނައަހަރު ބަޖެޓް ނުލިބި ހުރި ކަ ް

ފިނޭންސް

އެންޑް

ޓްރެޝަރީއާއެކު

ބޭއްވުނު

ވަޒީފާއާބެހޭ

މކެވެ.
ބައްދަލުވު ެ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ،ރެޖިސްޓްރާ އަދި ޑިރެކްޓަރ އެޑްމިން
ވމުގައި
ވވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިބައްދަލު ު
އެންޑް ފައިނޭންސް ބައިވެރި ެ

މޤާމަކަށް މުވައްޒަފުން
ޓްރައިބިއުނަލަށް ދެ ަ

ތމްރީނުތަކަށް ފައިސާ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ.
ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމުގެ އިތުރުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޭނުންވާ ަ



އިންޑިޔާއިން

ރާއްޖެއަށް

ކަނޑައަޅުއްވާފައި

ހުންނަވާ

ސަފީރު

މރ.

އަކިލެޝް

މިޝްރާއާއި

ވަޒީފާއާބެހޭ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިދްރީސް އިސްމާޢީލް  23މެއި  2016ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
ތ
އބިއުނަލްގެ މަސައްކަ ް
ލވުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ ި
އފީހުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިބައްދަ ު
އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުގެ ޮ
ޝވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި
ތން މަ ް
އ ދެގައުމުގެ ވަޒީފާގެ ދާއިރާގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތާ ބެހޭގޮ ު
ތންނާއ ި
ހިނގަމުންދާގޮތާ ބެހޭގޮ ު
ކ
ށ ތަރައްގީކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއާއި އިންޑިޔާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަ ާ
މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮ ް
ށ
ކށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަ ް
ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވި ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މުޢާމަލާތް ޮ
އެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ނައިބް ރައީސާއި ރަޖިސްޓްރާ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



ޕންސް އެމްބަސީގެ
ހންނަ ފިލި ީ
ބަންގްލަދޭޝްގައި ު

ގ
އެދިގެން އެފަރާތުގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ެ

އ
ހ ޓްރައިބިއުނަލްގަ ި
އބެ ޭ
ދލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .ވަޒީފާ ާ
ވހު ބައް ަ
ސޓް  2016ވަނަ ދު ަ
މެންބަރުންނާއިއެކު  11އޮގަ ް
ކުރިއަށްދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިލިޕީންސް ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ދިމާވާ
ނ ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ
މައްސަލަތަކަށް އެންމެ އެކަށޭނަ އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު ް
ގުޅޭގޮތުން
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މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

އަދި

ބިދޭސީ

ތރިންގެ
މަސައްކަތް ެ

މައްސަލަތައް

ގއި
ބެލުމު ަ

ޓްރައިބިއުނަލުން

ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

ޢަމަލުކުރާގޮތާއި،

ހ
ވަޒީފާއާބެ ޭ

ޤާނޫނުން

މަސައްކަތްކުރާ

ރާއްޖޭގައި

ބިދޭސީ

ލބިދޭ
ި

މަސައްކަތްތެރިންނަށް

ށ
ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ފިލިޕިންސް ރައްޔިތުންނަ ް
ނލްގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މިދާއިރާއާގުޅޭ އެހެނިހެން
ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު ަ
ގ
ނ މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެކެވުނެވެ .މެމްބަރުން ެ
މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތު ް
ވ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އިތުރަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރެޖިސްޓްރާ މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ެ



ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު  22އޮގަސްޓް  2016ވަނަ
ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންގެ އައި.ސީ.ޓީއާއި ގުޅުންހުރި
ރ
ގޮންޖެހުންތައް ޙިއްޞާކޮށް އެން.ސީ.އައި.ޓީ މެދުވެރިކޮށް އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަ ާ
ނވާ ބައެއް ސޮފްޓްވެއަރތައް އެން.ސީ.އައި.ޓީ
ހން ބޭނު ް
ކންމެ ެ
ޓރައިބިއުނަލަށް މިހާރަށް ޮ
ކުރެވުނެވެ .އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ް
މެދުވެރިކޮށް

ހޯދުމާގުޅޭގޮތުންވެސް

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނައިބު

ރައީސް

އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު ،މެންބަރ މަރިޔަމް މުނާ ،ޑިރެކްޓަރ އަދި އައި.ޓީ އޮފިސަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



 25އޮގަސްޓް  2016ވަނަ ދުވަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

މި

ރއިބިއުނަލާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި
ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް ަ
ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން
ހިއުމަން

ރައިޓްސް

ކުރިއަށްގެންދަވާ

ކޮމިޝަނުން
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

ނނާއި،
ގެއްދިއުމާބެހޭގޮތު ް

ވަޒީފާގެ

މާހައުލުގައި

ވަޒީފާއާބެހޭ

ދމާވާ
ި

މައްސަލަތަކަށް

ބއުނަލްގެ
ޓްރައި ި

ބައިވެރިވުން

އާއްމުން

ށ
ހޭލުންތެރިކުރުމަ ް

މނޭގޮތަށް
ހި ެ

ށ
ކުރިއަ ް

ގ
ހމެނޭގޮތަށް މިދާއިރާ ެ
ހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ި
އނަލާއި ި
ދ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި ު
އަ ި

ފގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އާއްމުން
ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއެކު ބައްދަލުކޮށް ވަޒީ ާ
ގތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ހޭލުންތެރިކުރުމާބެހޭ ޮ
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ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

ނައިބު ރައީސް އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ،މެންބަރ މަރިޔަމް މުނާ ،މެންބަރ މަރިޔަމް ރިޝްފާ އަދި ރެޖިސްޓްރާ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.


އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރުގެ ދަޢުވަތަކަށް

ބއުނަލްގެ ރައީސް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރާއި 29
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައި ި

އ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު
ނޮވެމްބަރ 2016ގައި އިންޑިއަން ހައިކަމިޝަންގެ އޮފީހުގަ ި
މ
ކރުމަށާއި މަސައްކަތުގައި އެއްބާރުލުންދިނުމަށެވެި .
ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ ގުޅުން ބަދަހި ު
ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ނައިބު ރައީސް އަދި ރެޖިސްޓްރާ ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 2016 .5.2ވަނައަހަރު ބޭއްއްވުނު އެހެނިހެން މުހިންމު ބައްދަލުވުންތައް


އކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ
ލބަރ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއިން އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންގެ ބިލް ރިވި ު
ނޭޝަނަލް ޓްރިޕާޓިޓް ޭ
ގ
ނދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި މި ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ގއި  24ފެބްރުއަރީ  2016ވަ ަ
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓު ަ
ރެޖިސްޓްރާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



ށ
ނނަ ް
ނނާއި މެންބަރު ް
މ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފު ް
ލބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ި
މައުލޫމާތު ހޯދާ ި
ރ
ޝން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކު ި
މަޢުލޫމަތު ދިނުމަށް  6މާރިޗް  2016ވަނަދުވަހު އިންފޮރމޭ ަ
ގއި ބޭއްވުނެވެ.
ބައްދަލުވުމެއް މިޓްރައިބިއުނަލް ަ



ރންސް މީޓިންގއެއް  10މާރިޗް  2016ވަނަދުވަހުގެ
 2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ފެއްޓުމަށްޓަކައި އޮޑިޓް އެންޓް ެ
ޓރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން
ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ް
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އސް ،ނައިބް ރައީސް ރެޖިސްޓްރާ ،ޑިރެކްޓަރ އަދި
ރަ ީ

ދލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިބައް ަ

ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޑިޓް އަދި އޮޑިޓް ޓީމްގެ މެމްބަރުންނެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ



މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ "މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް" އާ ގުޅޭގޮތުން މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ
މުވައްޒަފުންނަށް  10މާރިޗް  2016ވަނަދުވަހު

މ
ވމެއް ބޭއްވުނެވެި .
އ ބައްދަލު ު
މށް މިޓްރައިބިއުނަލްގަ ި
ޢލޫމާތުދިނު ަ
މަ ު

ވފައިވަނީ ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނެވެ.
ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއް ާ

އކަތް
ސ ް
އވާ މަ ަ
ވފަ ި
ދށުން ކުރެ ި
ގ ަ
ނނު ެ
ޤގެ ޤާ ޫ
ޙއް ު
ބގަތުމުގެ ަ
 .6މަޢުލޫމާތު ހޯދާލި ި
ހދުމަށް
ގ ދަށުން  2016ވަނައަހަރު މަޢުލޫމާތު ޯ
ޤގެ ޤާނޫނު) ެ
ލބިގަތުމުގެ ޙައް ު
މޢުލޫމާތު ހޯދާ ި
މބަރ ަ ( 1/2014
ޤާނޫނު ނަ ް
ނވެ .އަދި އެފަރާތްތަކަށް އެމަޢުލޫމާތުވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ .މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 05
ހުށަހެޅީ ( 2ދޭއް) ފަރާތަކުން ެ
ހރުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ރިޕޯޓް
ވނައަ ަ
ޝނަރުގެ އޮފީހަށް ަ 2016
ހ އިންފޮރމޭޝަން ކަމި ަ
ޖެނުއަރީ  2017ވަނަ ދުވަ ު
ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.
އަދި

މީގެ

އިތުރުން

ނގެ
މިޤާނޫ ު

ދަށުން

އިންފޮރމޭޝަން

މުރާޖަޢާ

ކޮމިޓީއެއް

ޓްރައިބިއުނަލްގައި

އުފައްދާފައިވެއެވެ.

ނ އޮފިސަރަކީ ލީގަލް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ރިޔާޟާއެވެ.
ޝ ް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިންފޮރމޭ ަ

 .6.1މަޢުލޫމާތު ދިނުން
ނ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓް
ވ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވަ ީ
ނ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ބޭނުން ާ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއި ް
އ
މތު ދިނުމާ ި
ރތްތަކަށް މަޢުލޫ ާ
ނން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ގުޅާފަ ާ
ފ ު
މެދުވެރިކޮށްގެންނާއި އަދި ޯ

ގ އޮފީހަށް
އަދި ޓްރައިބިއުނަލް ެ

ނމެގިނައިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް
ލމާތު ދީގެންނެވެ .މިގޮތުން އެ ް
ކށް މަޢު ޫ
ލވަން ބޭނުން ފަރާތްތަ ަ
ހާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފި ު
މީހުން ގުޅާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި
އަދި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ބޭނުންވާ ޙައްލު ހޯދުމަށް މުޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި،
ވބްސައިޓަށް
މށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެ
ވނައަހަރު މަޢުލޫމާތު ހޯދު ަ
އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށެވެަ 2016 .
 44235މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ހިސާބުތަކައް ދައްކައެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

ނގުމާއި މާލީ ޒިންމާ
ހ ް
 .7އިދާރީ ި
 .7.1އިދާރީ ބައި
އިދާރީ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ،މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ކަންތައްތަކާއި،
ނ
ގޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ .މިގޮތު ް
ފައިސާއާބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާ ު
ނ
ށޓަކައި ދޭންޖެހޭ އިދާރީ އެހީތެރިކަ ް
ހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް އަދި ލުއިފަސޭހަކޮށް ނިންމުމަ ް
ޓްރައިބިއުނަލަށް ު
ދިނުން ހިމެނެއެވެ.
އ
 2016 .7.1.1ވަނައަހަރު އިދާރީގޮތުން ކުރެވުނު ކަންތައްތަ ް
އބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު" ގެ ގޮތުގައި  3,173އަމުރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު "ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ ި
އެކިފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރެވިފައިވެއެވެ .މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތަކަށް ޙާޟިރުވި  2,146ފަރާތްތަކަށް
ރިސެޕްޝަނުން ޚިދުމަތް ދެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން 1,324 ،ސިޓީ އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި 3,163 ،ސިޓީ އަދި
ޑޮކިއުމެންޓް ބަލައިގަތުމާއި ،މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ  107ރިޕޯޓް ވިއްކުމާއި ،މައްސަލަތަކާގުޅޭ  35ބަޔާން ވިއްކުމާއި،
ނ
ފައިސާ ބަލައިގަނެ  162ރަސީދު ދޫކުރުމާއި ،ދަރަނީގެ ރެކޯރޑްފޯރމުގެ  9,091ފޯމް ޗެކުކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާދިނު ް
ހށަހަޅާފައިވާ ފޯރމްތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުރެގެން
ނތަކުން ު
ހިމެނެއެވެ .ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ފޯރމްގެތެރެއިން ކުންފު ި

23

މފައިވާ މައްސަލަތަކާގުޅޭ  263ފައިލް
ފޯރމްގެ މައްސަލަ ސާފުކޮށް ލިއުން ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިނި ި
ބނުންކުރައްވަފައިވާ
ޭ
މންބަރުން
އ ވެއެވެ .މިފައިލްތަކަކީ ކޭސްފައިލްތަކުގެ ތެރެއިން ޕެނަލް ެ
ޝްރެޑްކޮށްގެން ނައްތާލެވިފަ ި
އތާލެވިފައިވަނީ މައްސަލަނިމުމުން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ މާސްޓަރފައިލް ބޭއްވުމަށްފަހުގައެވެ.
ފައިލްތަކެވެ .އަދި ފައިލްތައް ނަ ް
.7.1.2

ނތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
ވ ް
ކ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލު ު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަ ާ

ޓގެ  07ބައްދަލުވުމާއި އަދި
ތއް ނިންމުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމެން ް
 2016އަހަރު އިދާރީ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައް ަ
އ ބާއްވާފައިވެއެވެ.
ޚަރަދު ކޮމިޓީގެ  4ބައްދަލުވުމެ ް
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ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

 .7.2އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
ޓނީ އައި.ޓީ ސެކްޝަނުންނެވެ .އައިޓީ
ނ ޓެކްނޮލޮޖީއާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބަލަހައް ަ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިންފޮރމޭޝަ ް
ނޓަރނަލް
އ ،އިންޓަރނެޓް ،އި ް
އންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބެލެހެއްޓުމާ ި
ނޓްވާރކް ި
ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ެ
ނެޓްވާރކް ،ސާރވަރ އަދި އިންޓަރނަލް މެއިލް ބެލެހެއްޓުން އަދި ވެބްސައިޓް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް
ރވެދިނުމާއި ،ޓްރއިބިއުނަލަށް ު
މީގެ އިތުރުން އައި.ޓީ ޕްރޮކިއުމެންޓް ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެ ި
ރވުމާއި ،އޮފީހުގެ އިލެކްޓްރިކް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ހުރިހާ އިކުއިޕްމަންޓެއް ބަލަހައްޓަނީވެސް
ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެ ި
އޓުމާއި ،ހިއަރިން ރޫމްތަކުގައި
އައި.ޓީ ސެކްޝަނުންނެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޓެލެފޯން ނެޓްވޯރކް ބެލެހެ ް
ޓ
ނނަނީ އައިޓީ ސެކްޝަނުންނެވެ 2016 .ވަނައަހަރު އައި ީ
ބޭނުންކުރާ ސައުންޑް ސިސްޓަމްތައްވެސް ބަލަހައްޓަމުން އަ ް
ސެކްޝަނުން ކުރި ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.


އތުރައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް.
ޓްރައިބިއުނަލް ގެ ވެބްސައިޓް ި



ގރޭސި ޕޭޖް ޑިޒައިން
ވބްސައިޓްގެ އިނ ި
ވހާވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ެ
މތު ީ
ޓްރައިބިއުނަލް ގެ މަޢުލޫ ާ
ކޮށް ލޯންޗްކުރުން.



ކށޭނެ ވަރުގެ ހަލުވި އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖެއް ބޭނުންކުރަން ފެށުން.
ބނުންތަކަށް އެ ަ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޭ



ޓްރައިބިއުނަލް ގެ ކުރީގެ ޕީބީއެކްސް ސިސްޓަމް ޒަމާނީ އައިޕީ ބޭސްޑް ޕީ.ބީއެކްސް ސިސްޓަމް އަކަށް ބަދަލުކުރުން.



ވކެއް ގާއިމް ކުރުން.
ޓްރައިބިއުނަލް އާއި އެންސީއައިޓީ ގުޅުވައިދޭ ކަނެކްޝަން ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިބަރ ނެޓް ޯ



އެންޓިވައިރަސް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ޝން
ނފޮރމޭ ަ
އި ް

ސެކިއުރިޓީ

ވަރުގަދަ

ކރުމުގެ
ު

ގޮތުން

ޒޑް
ސެންޓްރަލައި ް

ނ ފެށުން.
ސޮލިއުޝަން އެއް ބޭނުން ކުރަ ް


ވ އިލެކްޓރޯނިކް އިކުއިޕްމެންޓްތައް މެއިންޓެއިންކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަ ތައް ހައްލު
ޓްރައިބިއުނަލް ގައި ބޭނުންކުރެ ޭ
ކުރުން.



ރން ފެށުން.
ބނުމަށް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް ހަދައި ބޭނުންކު ަ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޭ
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ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

 .7.3ހިއުމަން ރިސޯސަސް
ނ
ނލްގައި ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ދާއިރާތަކަކީ މުވައްޒަފު ް
މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޓްރައިބިއު ަ
މއި އަދި މުސާރަދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
ދނު ާ
ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުން ،މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުން ،ތަމްރީނު ި
 .7.3.1މުވައްޒަފުން
 2016ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ޓްރައިބިއުނަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންއައީ  17މުވައްޒަފުންނެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރު 05
މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާއިރު  04މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައި ވެއެވެ .ވަޒީފާ ދިން 5
ރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޝަރީ އިން ހުއްދަ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  2މުވައްޒަފުންނަކީ  2015ވަނައަހަ ު
ޤމުގެ ތެރެއިން އެސިސްޓެންޓް
ށ ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ  3މަ ާ
ބޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ވަޒީފާއަ ް
ހޯދައި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ަ
ލީގަލް އޮފިސަރ އަދި އެޑްމިނިސޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މިދެމަޤާމަށް ނެގި މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާއިން ވަކިވި
ޓރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ
އޒަފުން ވެއްދިފައިވެއެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ް
މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި މުވަ ް
ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބީ ޖުމްލަ  19މުވައްޒަފުންނެވެ .އަދި އެކްޓިވްކޮށް ވަޒީފާގައި އުޅެމުން އައީ  18މުވައްޒަފުންނެވެ.
ނ
 .7.3.2މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލު ް
ނ އައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމްގެ ބަދަލުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި މަގުގައި
ނންކުރަމު ް
ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބޭ ު
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި އަދި މަސައްކަތުފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ބޯނަސް ފައިސާ
ވނައަހަރު އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.
ރބެލުމުގެ އުޞޫލެއް ަ 2015
ބނެގޮތަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަ ު
ތށާއި ޕްރޮމޯޝަން ލި ޭ
ލިބޭނެގޮ ަ
ގ
ލފައިވެއެވެ .އަދި  2015ވަނއަހަރު ެ
ވއްޒަފުންގެ ފެންވަރުބެ ި
ށން  2015ވަނައަހަރުގެ މު ަ
މިދެންނެވި އާސިޔާސަތުގެ ދަ ު
ށ
އޒަފުން ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ .މިގޮތުން  12މުވައްޒަފަކަ ް
ބނެ މުވަ ް
ބނަސް ލި ޭ
މށްފަހު ޯ
ޕާފޯރމަންސް ރިވިއުއަށް ބެލު ަ
ޕާރފޯރމަންސް ބޯނަސް އެޕްރައިސަލުން ހައްގުވެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް  2016ވަނައަހަރުގައި ބަޖެޓްގައި ހިމެނި ޕާރފޯރމަންސް
ނނަށް ބޯނަސް ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ބޯނަސް ފައިސާ އުނިކޮށްފައިވާތީވެ ،ބޯނަސް ހައްގުވާ މުވައްޒަފު ް
 .7.3.3މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން
 2016ވަނައަހަރު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

އ
 .7.3.4މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި އިނާޔަތްތަ ް
ނންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ނ ޕިއޯ ު
ވ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރު ް
މވައްޒަފުންނަށް ދެ ޭ
އނަލްގެ ު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި ު
މުވައްޒަފުންނަށް ޕެޓްރޯލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު ( 200/-ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ

އަދި ރަށުން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ

ނސް ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ޕިޔޯނުންނަށް ފޯން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި
މުވައްޒަފުންނަށް ފެރީ އެލވަ ް
މަހަކު (100/-ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ދެމުން އައިސްފައިވެއެވެ.
 .7.3.5ތަމްރީނު
ނ
ށ އެކި ދާއިރާތަކުން ތަމްރީ ު
ނނަ ް
ނބަރުންނާއި އަދި މުވައްޒަފު ް
މ ް
 2016ވަނަ އަހަރަކީވެސް އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ެ
ދެވިފައިވާ އަހަރެކެވެ.

މވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯރމަންސަށް
މީގެ އިތުރުން ޕާރފޯރމަންސް އެޕްރައިޒަލް ރިވިއުއަށް ބެލުމަށްފަހު ު

ށ
އޓާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ ް
ތއް ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގެ އިންސްޓިޓި ު
ބނުންވާ ތަމްރީނު ަ
ކޮންމެހެން ޭ
ތމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން
ނ އަންނަ ަ
ނިންމާފައިވެއެވެ .އަދި ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގެ އިންސްޓިއުޓްގައި ހިންގަމު ް
ބއިވެރިކުރާނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައަޅާ  2017ވަނއަހަރުގެ ޓްރެއިނިންގެ ނީޑް އެނަލިސިސް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުން ަ
ހެދިފައިވެއެވެ 2016 .ވަނައަހަރު

ރާއްޖޭގައާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދެވިފައިވާ ތަމްރީން ،ސެމިނަރ އަދި ވަރކް ޝޮޕްތަކުގެ

ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
.7.3.5.1


ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސެމިނަރ އަދި ވާރކްޝޮޕްތައް

ގޅޭ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނާއި ،ގައިޑްލައިންތަކާއި އަދި ސްޓޭންޑާޑް އޮޕަރޭޓިން
ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ހުއްޓުވުމާ ު
ޕްރޮސީޖަރސްއާގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު

ކަމާގުޅުންހުރި

ށ
ފަރާތްތަކަ ް

ފޯރުކޯށްދިނުމަށް،

ޓރީ
މިނިސް ް

އޮފް

އިކޮނޮމިކް

ހ
ނލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ މައިގްރޭޝަން ގުޅިގެން  21ޑިސެމްބަރ  2016ވަނަ ދުވަ ު
ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި އިންޓަރނޭޝަ ަ
ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރެޖިސްޓްރާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.


އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ .އާއި ،ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން" ،ޕްރޯ ބޯނޯ
އިނިޝިއޭޓިވްސް :ބިލްޑިންގ ޕާޓްނަރޝިޕްސް އިން ލީގަލް އެއިޑް" މި ތީމްގެ ދަށުން  20ޖުލައި  2016ގައި
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ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

ގ
ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ނޭޝަނަލް ލީގަލް އެއިޑް ކޮންފެރެންސްގެ މި ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ރެޖިސްޓްރާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.


ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން  10ޖެނުއަރީ  2016ވަނދުވަހު ބޭއްވި " އިޕްސަސް" އާ ބެހޭ
ވޯރކްޝޮޕެއްގައި ޑިރެކްޓަރ އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް އަދި ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ ބައިވެރިވިއެވެ.
މިވާރކްޝޮޕަކީ ކޭޝް ބޭސިސްކޮށް ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުޢައްސަސާތައް
އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ވާރކްޝޮޕެކެވެ.

.7.3.5.2


ރއިނިންގ އަދި ފެލޯޝިޕް:
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ޓް ެ

އިވޯލްވިންގް ފޯރމްސް އޮފް އެމްޕްލޯއިމެންޓް ރިލޭޝަންޝިޕްސް އެންޑް ޑީސެންޓް ވާރކް

ނ
ލ ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ތަމްރީ ް
ފއިވާ އިންޓަރނޭޝަނަ ް
މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ އިޓަލީގެ ޓިއުރިންގައި ޤާއިމުކުރެވި ަ
ނންގް ސެންޓަރ( އައި.ޓީ-ސީ-އައި.އެލް.އޯ)ގައި 09މެއި 2016އިން 13މެއި
ނޝަނަލް ޓްރެއި ި
ސެންޓަރު ކަމަށްވާ އިންޓަރ ޭ
2016

ބޭއްވުނު

އަށް

ތަމްރީނު

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ފަރާތުން

މ
ި

ނ
ތަމްރީ ު

ޕްރޮގްރާމުގައި

ބައިވެރިވެ

ގ
ރ ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދެވެ .މިޕްރޮގްރާމަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން ެ
ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ މެންބަ ު
ދކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތަކާއި
ސޓީ ބިލްޑްކުރުމާއި ،ވަޒީފާ އަ ާ
ކ އިންސްޓިޓިއުޓުތަކުގެ ކެޕޭ ި
ބލި ް
މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ޕަ ް
އެމީހުންގެ

އިޖްތިމާއި

ރައްކާތެރިކަން

ށޓަކައި
ހޯދައިދިނުމަ ް

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ލބަރ
ޭ

އޯގަނައިޒޭޝަންގެ

ސޯޝަލް

ނނަ
ނލް ލޭބަރ ސްޓޭންޑަރޑްސްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ހިންގަމުން އަ ް
ޑރުން އިންޓަރނޭޝަ ަ
ޕާރޓްނަރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލް ަ
ޕްރޮގްރާމެކެވެ.


ނޑަރޑް ފޮރ ޖަޖަސް ،ލޯޔަރސް އެންޑް ލީގަލް އެޑިއުކޭޓަރސް
ލބަރ ސްޓޭ ް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޭ

ލބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ތަމްރީން
މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ އިޓަލީގެ ޓިއުރިންގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޭ
ސެންޓަރު ކަމަށްވާ އައި.ޓީ.ސީ-އައި.އެލް.އޯގައި  20ޖޫން  2016އިން  01ޖުލައި  2016އަށް ބޭއްވުނު ފެލޯޝިޕް
ވނީ މެމްބަރ މަރިޔަމް މުނާއާއި
ނ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައި ަ
ޕްރޮގްރާމެކެވެ .ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން މިތަމްރީ ު
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ހރީ ރިޕޯޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،އަ ަ

މެމްބަރ އިސްމާޢީލް އަޙުމަދުއެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގެ ބޭނުމަކީ ޖަޖުންނާއި ،ކޮންސިލިއޭޓަރުން ،އާބިޓްރޭޓަރުން އަދި ލޯޔަރުންނަށް
ލ ލޭބަރ
ލޭބަރއާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަ ް

ޓންޑަރޑްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް
ސް ޭ

ނކުރުމުގައި އެސްޓޭންޑަރޑްތައް އެޕްލައިކުރުމެވެ.
ބޭނުންކުރުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމާއި އަދި ރާއްޖެގެ ޤާނޫނުތައް ބޭނު ް

 .7.4ފައިނޭންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމެންޓް
ލތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނާއި
އނޭންސް ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދައު ަ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަ ި
އ ،ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް،
ތން ޓްރައިބިއުނަލްގެ އާމްދަނީއާ ި
ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަ ި
ނ
މނެއެވެ .ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ ީ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން ހި ެ
ތއް ހޯދުމެވެ.
ނންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ަ
މތީން ބޭ ު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ދަތިނުވެ ކުރެވޭނެ އުޞޫލެއްގެ ަ
ނ
އހަރު ލިބުނު އާމްދަ ީ
 .7.4.1ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  2016ވަނަ ަ
ބ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓް ވިއްކުމާއި ،ބަޔާން ވިއްކުމާއި އަދި ބާޠިލްކުރާ މައްސަލައާއި
ލ ޭ
ދނީ ި
ޓްރައިބިއުނަލްއަށް އާމް ަ
ގ
ދވަނަ ފަހަރު ހުށަހަޅާއިރު ނަގާ ފީގެއިތުރުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ެ
އަނބުރާ ގެންދާ މައްސަލަތައް ެ
ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ އާއި ހަރުމުދާ ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ހިމެނެއެވެ 31 .ޑިސެމްބަރުގެ  2016ގެ ނިޔަލަށް
ބފައިވާ އާމްދަނީގެ ޢަދަދަކީ
ލ ި
ނލަށް ި
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު ަ

21,301/-ރ( .އެކާވީސް ހާސް ތިންސަތޭކަ އެކެއް ރުފިޔާ) އެވެ.

ލޑިވްސް މަނިޓްރީ އޮތޯރިޓީ)
ތގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް (މޯ ް
މިފައިސާވަނީ  31ޑިސެމްބަރުގެ  2016ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަ ު
ޖަމާކޮށްފައެވެ.
 2016 .7.4.2ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި ހިނގި ޚަރަދު
ނ ފާސްކޮށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން
އނަލަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހު ް
 2016ވަނައަހަރަށް ޓްރައިބި ު
ރސް ފަހެއް) ރުފިޔާ އެވެ .މީގެ
ވދިހަ ހަތަރުހާސް ފައްސަތޭކަ ތި ީ
ނ ނުވަސަތޭކަ ނު ަ
އ ް
ދޫކޮށްފައިވަނީ 6,994,535/-ރ( .ހަ މިލި ަ
ށ
އިތުރުން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބަޖެޓަ ް
ގެންނަވާފައިވާ އުނި އިތުރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ (63,854)/-ރ( .ފަސްދޮޅަސް ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް) އުނި
ކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި ފައިނަލް ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ  ( 6,930,681/-ހަ މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ހާސް
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ނ  31ޑިސެމްބަރ  2016ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ވެފައިވަނީ -
ފޔާއެވެ .ޖުމްލަ ލިބުނު ބަޖެޓު ް
ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެކެއް) ރު ި
އ
6,916,487/ރ( .ހަ މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ސޯޅަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތެއް) ރުފިޔާއެވެ .ފައިނަލް ބަޖެޓާ ި
ހިނގިޚަރަދުގެ ތަފާތަކީ (14,194/-ސާދަހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް) ރުފިޔާއެވެ .މިއީ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރީގެ
ގޮތުގައި ކެނޑިފައިވާ ފައިސާއެވެ.
 .7.4.3ޕްރޮކިއުމެންޓް
 2016ވަނަ އަހަރު ސްޓޮކަށް  3,467އައިޓަމެއް ގަނެވިފައިވެއެވެ .އަދި އޮފީހުގެ އެކިއެކިބޭނުންތަކަށް ސްޓޮކުން

18,44

އައިޓަމެއް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ 2016 .ވަނައަހަރު ނިމުނުއިރު ސްޓޮކްގައިހުރި އައިޓަމްތަކުގެ ޢަދަދަކީ  1,432އެވެ2016 .
އ ޙަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކ ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތްތަ ް
ތން ބިޑަށް ހުޅުވައިގެން އެ ި
ވަނައަހަރު  08ފަހަރުގެ މަ ީ
ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ކުރުމުއްދަތުގެ  09އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކޮށްގެން ޚިދުމަތް
ހޯދިފައިވެއެވެ .އަދި  2ފަރާތާއެކު އެގްރީމެންޓްކޮށް އަހަރު ނިމުނުއިރު އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.
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ނ
ނންމު ް
 .8ރިޕޯޓް ި
ނ
 2016ވަނައަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށް ތައްޔާރުކުރެވު ު
މިރިޕޯޓުގައި

އަހަރު

ތެރޭގައި

ޙާޞިލްކުރެވުނު

ކަންކަމާއި،

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ށ
މ ް
ހިންގު ަ

އތުރަށް ފުޅާކޮށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތްތައް ި

ގެނެވުނު

ލތަކާއި
ބަދަ ު

އަދި

ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް

ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ،ދާއިރާއަށް
މކަމާބެހޭގޮތުން މި ރިޕޯޓްގައި
ވރިކޮށް ތަމްރީންކުރުމުގެ މުހިން ު
އދި މިދާއިރާއަށް މީހުން އަހުލު ެ
ދލުތަކާއި ަ
ޤނޫނީ ބަ ަ
ބޭނުންވާ ާ
ނ ޚިދުމަތް
އހަރަކީވެސް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށްވެ ޓްރައިބިއުނަލު ް
ލނީ  2017ވަނަ ަ
އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ .މިރިޕޯޓް ނިންމާ ަ
ދިނުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ޙާޞިލްވުމަށް އެދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމުންނެވެ.
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އ
 .9މާލީ ބަޔާންތަ ް
ތކެވެ.
އެނެކްސް 1-ގައި މިވަނީ އޮޑިޓްކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާ މާލީ ބަޔާން ަ
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