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1

ވނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ަ 2102
 -0ފެށުން:
ށ
ކ ް
ވރި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އެއަށްފަހު ޢާލަމްތަ ަ
އެންމެހައި ނިޢުމަތް ތަކުގެ ެ
ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުގެފާނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މިދުޢާގައި
އޞްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
އެކަލޭގެ ފާނުންގެ އާލުންނާއި ަ
ނބަރު ( 2/2118ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ  85ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ2102 ،ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ށފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލުން ކޮ ް

 -2ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް:
ދ
ރއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި  7މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ .އަ ި
ކލެވިގެންވަނީ ،ރައިސުލްޖުމްހޫ ި
އނަލް އެ ު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި ު
ބ ރައީސެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ޓރައިބިއުނަލަށް ރައީސަކާއި ނާއި ު
އން ް
މި  7މެންބަރުންގެ ތެރެ ި
ގމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާއެވެ 2102 .ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު
މިގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލް ހިން ު
ނބަރުންނަކީ؛
މ ް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެ
#

މަޤާމް

ނަން

އެޑްރެސް

1

ރައީސާ

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޒިމާ

ގ.މިރާން  /ކ.މާލެ

2

ނައިބު ރައީސް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސީދީ

ހ.ހާޖީއެދުރުގެ  /ކ.މާލެ

3

ރ
ފުލްޓައިމް މެންބަ ު

އަލްއުސްތާޛާ ޝަބާބް ރަޝީދު

ޝަބްނަމްވިލާ  /ސ.މީދޫ

4

ރ
ފުލްޓައިމް މެންބަ ު

ނ
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިފާ ާ

ހ.ޝިފާނާވިލާ  /ކ.މާލެ

5

ރ
ފުލްޓައިމް މެންބަ ު

ނ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާ ް

މ.އިގުލީމުގެ  /ކ.މާލެ

6

ރ
ފުލްޓައިމް މެންބަ ު

ފޅު
އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު އަޙްމަދު ު

ބުރެވިމާގެ  /ޅ.ހިންނަވަރު

7

ރ
ފުލްޓައިމް މެންބަ ު

އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަލީކަލޭފާނު

ހުސްނުހީނާގެ  /ރ.ކަނދޮޅުދޫ

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
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އކަތްތައް:
އގަޑު މަސަ ް
ލގެ މަ ި
ފއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ް
 -3ވަޒީ ާ
އގަޑު މަސައްކަތަކީ ،ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ވަޒީފާ ދޭފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަ ި
ބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
އުފެދޭ މައްސަލަތަކާއި ،ވަޒީފާއާ ެ

ބހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް
އ ެ
ވަޒީފާ ާ

ވ
ލތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ާ
ޓރައިބިއުނަލުން ބެލިދާނެ މައްސަ ަ
ތން ް
ކށް ބަލާ ނިންމުމެވެ .މިގޮ ު
ވީހާވެސް އަވަހަށް ،ލުއިފަސޭހަ ޮ
ނއެވެ.
ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ހިމެ ެ


ހޅޭ މައްސަލަ؛
ބބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ހުށަ ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ ާ



ފއިން ވަކިކުރިކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީ ާ



ހށަހަޅާ މައްސަލަ؛
މުވައްޒަފަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ ު



ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވާކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ؛



މ
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ނިން ާ
ށ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛
ޖހިގެން ،އެނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަ ް
ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނު ެ



ށހެޅޭ މައްސަލަ؛
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކާ ބެހޭގޮތުން ހު ަ



ވމަކާ ޚިލާފުވެގެން
ނބެހޭ އެއްބަސް ު
ތަމްރީނު ދިނުމަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމަކާ ،ނުވަތަ ތަމްރީ ާ
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ؛



ށ
ކގައިވާ މާއްދާތަކަ ް
ޤނޫނުތަ ު
ވތަ ޞިއްޙަތާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ާ
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ،ނު ަ
މޝިނަރީއަށް ނުވަތަ މެޝިނަރީ އަތުރާފައިވާ ގޮތަށް
ފުރިހަމައަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަށްޓަކައި ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ެ
ނ
ކަނޑައަޅާ ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަދަލު ގެނައުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންކުރާ އަމުރާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެ ް
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛



ވ
ނކަމަށް ޤަބޫލުކުރެ ޭ
ނންވެސް ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާ ެ
ތ ފުރާނައަށް ޔަޤީ ު
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަ ަ
ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ،ވަކިކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަގުތުން އެޅުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން ކުރާ އަމުރާމެދު
އސަލަ؛
ގން ހުށަހަޅާ މަ ް
ހިތްހަމަނުޖެހި ެ



ބނުވުމުން އެޅި ފިޔަވަޅަކީ އެކަށީގެންނުވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެފިޔަވަޅު އެޅުނު
މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް ތަ ާ
މުވައްޒަފު ދެކިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛



ކންމެ މައްސަލައެއް.
ށ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
މ ް
ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަންޖެހޭކަ ަ

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2102

3

 2102 -4ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހިނގިގޮތް:


ހ
ބއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނީ ވަޒީފާއާބެ ޭ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައި ި

 10ޖެނުއަރީ  2102އިން ފެށިގެން

އވާ ގ.ފަތުރުވެހި  2އަދި  3ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލުން ކުއްޔަށް ހިފާފަ ި


ށ  267މައްސަލަ
ލ ް
ށގެން  30ޑިސެމްބަރު  2102ގެ ނިޔަލަށް މި ޓްރައިބިއުނަ ަ
 10ޖެނުއަރީ  2102ން ފެ ި
ނވެ .އަދި 2100
އހަރު  586އަޑުއެހުން ބޭއްވު ެ
ށ  2102ވަނަ ަ
ލތައް ބެލުމަ ް
ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .މި މައްސަ ަ
ތއް ބެލުމަށްޓަކައި ބޭއްވި  237އަޑުއެހުމާއެކު ޖުމްލަ  823އަޑުއެހުން ބޭއްވުނެވެ.
ވަނައަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ަ



ހޅިފައިވެއެވެ .އަދި ޖުމްލަ  020މައްސަލަބަލައިނިމި
ބއުނަލަށް  267މައްސަލަ ހެށަ ެ
އ ި
 2102ވަނަ އަހަރުގައި ޓްރަ ި
އަމުރު ނެރެވިފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން  55މައްސަލައަކީ  2100ގެ މައްސަލައެވެ .އެކި މަރުހަލާތަކުގައި 2102
ވޢިދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ވަނަ އަހަރުގެ  91މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ .އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަ ާ
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށްދެވޭ މުއްދަތުގައި ޞުލްޙަ ވެފައިވާ
މައްސަލަތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު  03މައްސަލަ ޞުލްޙަވެ ނިމިފައިވެއެވެ.



ދގައި ވާގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލަ ނުވަތަ
ފއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަވާޢި ު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ވަޒީ ާ
ނން
ޚިލާފް އުފެދުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  13މަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫ ު
ނ
ލ ް
ތތަކުގެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަ ު
ރއިބިއުނަލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ނުހިމެނޭ ބާތްވަ ް
އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކާއި ޓް ަ
ބތަކާ
މނެވެ .އަދި ތަފާތު ސަބަ ު
މށް ނިން ު
އވެ .މިގޮތުން  50މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެކަ ަ
ނންމާފައިވެ ެ
ނތްކަމަށް ި
ބެލެން ެ
ތ މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ނ ދަނިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޙާޟިރުނުވުން ނުވަ ަ
ގުޅިގެން ،މައްސަލަ ހިނގަމު ް
ފަރާތުން

މައްސަލާގައި

ބރުލުން
އެއް ާ

ނފަދަ
ނުދިނު ް

ބތަކާ
ސަބަ ު

ގުޅިގެން

03

މައްސަލަ

ނ
އިދާރީގޮތު ް

ބާޠިލްކުރެވިފައިވެއެވެ.


އ
ނބަރުންގެ މެދުގަ ި
ލތަކާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މެ ް
ރއިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަ ަ
ހންގުމާއި ޓް ަ
ޓްރައިބިއުނަލް ި
މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  9.11ގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ޝެޑިއުލް
ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން

2102

ވަނަ

އަހަރު

މެންބަރުންގެ

24

ބައްދަލުވުން

ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

އަދި

ނ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި  2102ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލް މުވައްޒަފުންގެ 03
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ ކަންކަ ް
ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2102

4

 2102ވަނަ އަހަރު އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލެޖީގެ ރޮގުން ލިބުނު ކުރިއެރުންތައް:
ނ
ގއި ބޭނުންކުރަމު ް
އލުކުރުމަށްޓަކައި ޓްރައިބިއުނަލް ަ
އިލެކްޓްރިސިޓީ ފެއިލިއަރގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހަ ް



އަންނަ ހުރިހާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކަށް ޔޫޕީއެސް ހޯދި ކަނެޓްކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި އޮޓޯ ޝަޓްޑައުން ކުރެވޭ
ފގަރ ކޮށްފައެވެ.
ގޮތަށް ވަނީ ސޮފްޓްވެއަރ ކޮން ި
ވިންޑޯސް ކްލައަންޓް އެކްސެސް ލައިސަންސް މަދުވާތީ ފްރީ -ލިނެކްސް ފައިލް ޝެއަރިންގް ސާރވާއެއް



ނންކުރެވެމުންނެވެ.
ތައްޔާރުކޮށް އަންނަނީ ބޭ ު


ފްރީ އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ފުރިހަމައަށް ޓެސްޓްކޮށް  10ޖެނުއަރީ  2103އިން ފެށިގެން
ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.



އިންޓަރނެޓް ސްޕީޑް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކޯރޕެރޭޓް ޕްރީމިއަމް 256kގެ އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖަކަށް
އަޕްގްރޭޑްކުރެވުނެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު  5ޑިސެމްބަރ  2102ވަނަދުވަހު
މިޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެގްރީމެންޓްކުރެވުނެވެ.

 2102 -5ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮނިގަނޑު

ރެޖިސްޓްރާރ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް

ސ
ލއިމް ް
ލީގަލް އެންޑް ކް ެ

ފައިނޭންސް

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް
އޮފިސަރ

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

ޑިރެކްޓަރ
އައި.ޓީ އޮފިސަރ
އެސިސްޓެންޓް އައި.ޓީ

އޮފިސަރ

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ޕިޔޯނު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ފސަރ
މން އޮ ި
ސސްޓެންޓް އެޑް ި
އެ ި

މަސައްކަތު

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2102

5

 2102-6ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުން:
ހ 2102 .ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ރަޖިސްޓްރީގައިތިބި މުވައްޒަފުން
#

ނަން

މަޤާމް

10

ޢާލިޔާ ޙަނީފް

ރެޖިސްޓްރާ

12

އާމިނަތު ވިރުދާ

ޑިރެކްޓަރ

13

އަޙްމަދު މިޞްބާޙް

އައިޓީ އޮފިސަރ

11

މުޙައްމަދު ފަރުހާން

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

15

ސަލީލާ ރަޝީދު

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

16

އާމިނަތު އަޤްލީމާ

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

07

ނަޛީރާ އަލީފުޅު

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

08

އާމިނަތު ޝީޒާ

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

19

ޚަދީޖަތު އަމަން

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

01

އަފާ އަޙުމަދު

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

00

ޢާއިޝަތު ނުސްރާ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

02

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު

އެސިސްޓެންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރ

03

ނަހުމާ އިބްރާހީމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01

ޢާމިރު އަބޫބަކުރު

ޕިއޯން

05

އަޙްމަދު ޙަމީދު

ޕިއޯން

06

މަރްޔަމް ޢަލީ

މަސައްކަތު

ށ 2102 .ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ ދެއްވި މުވައްޒަފުން
ނަން

މަޤާމް

#
10

ޢަބްދުﷲ ނާޞިފް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

12

ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު

އެސިސްޓެންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރ

13

މޫސާ ނަޢީމް

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

11

ފާތިމަތު ސުލައިމާން

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2102
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15

އާމިނަތު ސަފާއު

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

16

އިބްރާހީމް ޢަލީ

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

17

ޢާޤިޞާ މޫސާ

ޑިރެކްޓަރ

18

އަހުމަދު ސަމާހް

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

19

ފާޠިމަތު ޝަފީނާޒް

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

ނ 2102 .ވަނަ އަހަރު ވަޒިފާއިން ވަކިކުރެއްވި މުވައްޒަފުން
#

ނަން

މަޤާމް

10

މުޙައްމަދު ފަރުހާން

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

12

މޫސާ ނަޢީމް

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

13

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު

އެސިސްޓެންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރ

11

ޢާއިޝަތު ނުސްރާ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

15

އާމިނަތު ވިރުދާ

ޑިރެކްޓަރ

16

އާމިނަތު ޝީޒާ އަޙްމަދު

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

17

ޚަދީޖަތު އަމަން އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

18

ޢާލިޔާ ޙަނީފް

ރެޖިސްޓްރާ

19

އަފާ އަޙުމަދު

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

01

ފާޠިމަތު ޝަފީނާޒް

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

00

އާމިނަތު އަޤްލީމާ

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2102

7

 -7ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ޢަމަލުކުރެވޭގޮތުގެ އޮނިގަނޑު:

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2102
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 2102 -8ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް:
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ދާއިރާތައް


ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ



މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ



އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ



އޭވިއޭޝަން



ޝިޕިންގ



ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން



ވަޒީފާދޭ އެޖެންސީ



އ
ޔުޓިލިޓީސް ކުންފުނިތަ ް



ހެލްތް ސާރވިސް ކޯޕެރޭޝަންސް



ލކަލް ކައުންސިލް
ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީޯ /



ޝަރުޢީ ދާއިރާ



ލ ސާރވިސް
ނޝަ ް
ބޭންކިންގް އެންޑް ފައިނޭ ް



ސިޔާސީ ޕާޓީތައް



އ
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަ ް



އެޑިއުކޭޝަން /ހައަރ އެޑިއުކޭޝަން



ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ އޮފީސްތައް



ބ
ފިޓްނެސް ކްލަ ް



ސެކިއުރިޓީ ސާރވިސް އިންޑަސްޓްރީ



ބްރޯޑްކާސްޓިންގް



ވާރކްޝޮޕް(މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން)



ރައީސް އޮފީސް



އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް



ފިއުލް ސާރވިސް ކޮމްޕެނީސް



މިނިވަން މުއައްސަސާތައް



ތ
ދައުލަ ް

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2102
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 2012ވަނައަހަރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ޢާއްމުކޮށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތައް
 2102ވަނަ އަހަރު
ވަކިކުރުމުގެ

ނ
ނ ހުށަހެޅިފައިވަނީ ވަޒީފާއި ް
ށ ބަލާލާއިރު ނިސްބަތުން ގިނައި ް
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަ ް
މީގެތެރޭގައި

މައްސަލަތަކެވެ.

ނޯޓިސްނުދީ

އެކަށީގެންވާ

ވަޒީފާއިންވަކިކުރުމާއި

ސަބަބެއްނެތި

ނ
ވަޒީފާއި ް

ގ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެގެން
ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ .އަދި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަށް ނުލިބުމާއި ،ވަޒީފާ ެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ނުލިބިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް
ހމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީތަކުން
ނބެހޭ މައްސަލަތަކާއި ،ވަޒީފާ ަ
ޝ ާ
ފގައި ތަފާތުކުރުމާއި ،ޕެން ަ
ހިމެނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ވަޒީ ާ
ނ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިދޭސީން ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވެގެ ް
ނ ވަޒީފާއިން ވަކިވުން ފަދަ
ޒފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ނޯޓިސްނުދީ ވަޒީފާއަދާކުރާފަރާތު ް
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ،ވަ ީ
މައްސަލަތައް

ހިމެނެއެވެ.

މިގޮތުން

މިއަހަރު

ލށް
ޓްރައިބިއުނަ ަ

މައްސަލަތަކުގެ

ހުށަހެޅުނު

ބާވަތްތަކުގެ

ލ
ތަފްޞީ ް

ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
ނ
 .0ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނު ް

 183މައްސަލަ

 .2ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން

 19މައްސަލަ

ނ
 .3މުސާރަ /އިނާޔަތްތައް ނުލިބު ް

 37މައްސަލަ

 .1ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި މައްސަލަ އުޅުން

 20މައްސަލަ

ނ
 .5އެހެނިހެ ް

 17މައްސަލަ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން /ވަކިކުރުމަށް

3%

ނޯޓިސް ދިނުން

8%
14%

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން
7%
މުސާރަ /ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން

68%

ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި ތަފާތުކުރުން
އެހެނިހެން

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2102
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2012 -9ވަނައަހަރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވުނުގޮތުގެ ތަފާސް ހިސާބު
އ ޢަމަލުކުރެވުނުގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
ނލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގަ ި
 2102ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއު ަ

150
100
50

121

94

51

0

14

13

13

ހިނގަމުންދާ

ނިމުނު

ނުބެލޭ

ޞުލްޙަވި

އަނބުރާގެންދިޔަ

ބާޠިލްކުރި

މައްސަލަތައް

މައްސަލަތައް

މައްސަލަތައް

މައްސަލަތައް

މައްސަލަތައް

މައްސަލަތައް

ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް

91

އ
ބަލައި ނިމުނު މައްސަލަތަ ް

020

ތއް
ނންމުނު މައްސަލަ ަ
ނުބެލޭކަމަށް ި

50

ޞުލްޙަވި މައްސަލަތައް

03

އަނބުރާގެންދިޔަ މައްސަލަތައް

01

ބާޠިލްކުރެވުނު މައްސަލަތައް

03

 2102 -01ވަނަ އަހަރު ހިނގި މުހިންމު ކަންތައްތައް.


މ
އ ް
ނ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ޑިވެލޮޕްކުރަންފަށާފައި ކްލެ ި
އނަލްގެ ފަރާތު ް
 2100ވަނައަހަރު މިޓްރައިބި ު
ނ އަދި ޑިވެލޮޕަރުންނަށް
މސައްކަތް އެގްރީމެންޓްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނުނިމުމު ް
މެނޭޖްމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރގެ ަ
ސ
އބިއުނަލްއިން ކްރިއަ ް
އގަސްޓް  2102ގައި މި ޓްރަ ި
މސައްކަތް ނިމިފައިނުވާތީ ޮ 06
އިތުރު ވަގުތު ދީގެންވެސް މި ަ
ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑާއެކު

ވެވިފައިވާ

އެއްބަސްވުން

ބާތިލްކޮށް

އެކަން

މިޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނަމްބަރ:

 VTR/PRIV/2012/49ސިޓީއިން އެފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2102

11

200-



ޓ ވާރކާރސް އެސެސްމެންޓް" ރިޕޯޓަށް  21ނޮވެމްބަރ
މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯރކް އިން ހަދާފައިވާ" މައިގްރަން ް
ރކޮމެންޑް ކުރެއްވީ ރައީސާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ އެވެ.
 2102ވަނަދުވަހު ރިކޮމެންޑޭޝަން ފޮނުވުނެވެ .މިރިޕޯޓަށް ި



ނ
ރޕްޝަން ކަމިޝަނު ް
އެންޓި ކަރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  8ޑިސެމްބަރ  2102ވަނަދުވަހު އެންޓި ކަ ަ
ނލްގެ ސްޓޯލެއް ބެހެއްޓުނެވެ.
އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ކުޑަކުދީންގެ ހަވީރުގައި މިޓްރައިބިއު ަ



ށ ނޮންޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ  0 ، 45%ސެޕްޓެމްބަރ 2102
ނ ް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުން ަ
ސ މިނިސްޓްރީއިން  23ސެޕްޓެމްބަރ  2102ވަނަދުވަހު އެމިނިސްޓްރީގެ
މށް ފިނޭން ް
އިންފެށިގެން ދިނު ަ
ނަމްބަރ 13-E2/200-VTR/2012/12

ނ
ސިޓީއިން އެންގުމުން އެތާރީޚުންފެށިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންވަ ީ

އ
ނގެ ޤަވާޢިދުގެ  06ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެމުންއަ ި
ފަށާފައެވެ .އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފު ް
ޕާރފޯރމަންސް ބޭސްޑް އެލަވަންސް ދިނުމުގެ މާއްދާވަނީ ޤަވާޢިދުން އުނިކުރެވިފައެވެ.


ނ
ތރުވެފައިވާތީ މަސައްކަތު ގަޑި  7އޮކްޓޫބަރ 2102އި ް
ނ އަހަރު އި ު
ސލަތައް  2102ވަ ަ
ށ ހުށަހެޅޭ މައް ަ
ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ދނު  8:11ން މެންދުރުފަހު  06.11އަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ.
ފެށިގެން ހެނ ު



ޓްރައިބިއުނަލަށް

ހށަހެޅޭ
ު

މައްސަލަ

އިތުރުވަމުން

އައިނަމަވެސް

ޓްރައިބިއުނަލްގައި

ހުރީ

އެންމެ

ހިއަރިންގ

ރޫމެއްކަމަށްވާތީ އިތުރު ހިއަރިންގ ރޫމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހިއަރިންގ ރޫމެއް
ރއެއް ހެދުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ހުރި ރޫމް ހުސްކޮށް އެތަނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޖް ހަދައި
ހެދުމަށްޓަކައި ،ކުރީން ލައިބްރަ ީ
ފަރނީޗަރ ހޯދުނެވެ.

 2102 -00ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވެފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކާއި މުހިންމު ޕްރޮގްރާމްތައް:


ދ
ނ ާ
އބިއުނަލުން ކުރަމު ް
ނ ތަކުން އަރައިގަތުމަށް ޓްރަ ި
ޖހު ް
މހާރު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެ ގޮން ެ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ި
ނ
މަސައްކަތް ތަކާއި އަދި މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުން ދެނީ ކިހާމިންވަރަކަށްކަ ް
އދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
މގްރޭޝަންގެ ދެ ބޭފުޅަކާއެކު ބަ ް
ވހު އި ި
ސާފުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް  11ޖޫން  2102ވަނަ ދު ަ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ފުޅު އަދި
ރެޖިސްޓްރާ އާލިޔާ ހަނީފް އެވެ.



ތ
ނ ކުރަމުންދާ މަސައްކަ ް
ނލު ް
ނ އަރައިގަތުމަށް ޓްރައިބިއު ަ
ޖހުންތަކު ް
ނޖެހުންތަކާއި އެ ގޮން ެ
ށ މިހާރުހުރި ގޮ ް
ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ނވަރަކަށްކަން ސާފުކޮށް
މ ް
ތކުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުންދެނީ ކިހާ ި
ތަކާއި އަދި މިފަދަ ކަންތައް ަ
ހ
ނ  2102ވަނަދުވަ ު
ނ އެކު  08ޖޫ ް
އގެ ދެބޭފުޅުން ާ
މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އައި.އެލްޯ .

މ
ލވުމެއް ބޭއްވުނުވެި .
ދ ު
ބައް ަ

ގ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ރައީސާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ،ނާއިބް ރައީސް މުޙައްމަދު
ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލް ެ
އަހުމަދު ސީދީ އަދި ރަޖިސްޓްރަރ ޢާލިޔާ ޙަނީފް އެވެ.
ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2102

12



ވ ވޯކްޝޮޕެއްގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގައި
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ފ
ޖސްޓްރާ ،އާލިޔާ ހަނީ ް
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައި  27ޖޫން  2102ވަނަދުވަހު މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ރެ ި
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



ނ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި  3އޮކްޓޫބަރ  2102ވަނަދުވަހު ދިރާގުގެގެ ސޭލްސް
އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތާގުޅޭގޮތު ް
އ
ގއި މިޓްރައިބިއުނަލްގަ ި
ދލުވުމު ަ
ހގައި ބޭއްވުނެވެ .މިބައް ަ
ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ދިރާގުގެ ހެޑްއޮފީ ު
ނނަ
ބޭނުންކުރަމުންއަ ް

އިންޓަރނެޓް

ޕެކޭޖް

ބެހޭގޮތުން

އަޕްގްރޭޑްކުރުމާ

ވނެވެ.
މަޝްވަރާކުރެ ު

އ
މިބައްދަލުވުމުގަ ި

އވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ޑިރެކްޓަރ ޢާޤިޞާ މޫސާ އަދި އައިޓީ އޮފިސަރ އަހުމަދު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ބަ ި
މިސްބާޙުއެވެ.


އައި.އެލް.އޯ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރެއިނިންގއަކަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ މރ.
ޝނަލް ލޭބަރ ސްޓޭންޑަރޑް)
ކޮއެން ކޮމްޕިއަރ(ސްޕެޝިއަލިސްޓް އޮން އިންޓަރނޭ ަ
އިސްވެރިންނާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

މި

 06އޮކްޓޫބަރ  2102ވަނަދުވަހު

ބައްދަލުވުމުގައި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނ
ފަރާތު ް

ނދާ މައްސަލަތަކާއި އަދި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ރައީސާ ނާޒިމާއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްއިން މިހާރު ބަލަމު ް
ގ
ޝވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ތން މަ ް
މރީނުތަކާ ބެހޭ ގޮ ު
ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޭނުންވާ ތަ ް
ރތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ
މަސައްކަތަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ބިދޭސީ ލޭބަރުންގެފަ ާ
ބެހޭގޮތުންވެސް ވާހަކަދެއްކުނެވެ.


އ
ފނޭންސް މިނިސްޓްރީގަ ި
ނންމުމަށް ި
ނ ގޮތެއް ި
ފ ކުރާ މީޑިއަމް ޓާރމް ބަޖެޓާ ބޭހޭގޮތު ް
 2103އިން  2105އަށް ލަ ާ
 5ނޮވެމްބަރ  2102ވަނަދުވަހު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ރައީސާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ،
ގ
ފނޭންސް މިނިސްޓްރީ ެ
ޑިރެކްޓަރ ޢާޤިސާ މޫސާ އަދި ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޢަބްދުﷲ ނާސިފް ވަޑައިގެންނެވިއެވެި .
ފަރާތުން މިބައްދަލުވުމުގައި  ،މިނިސްޓަރ އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ ކަމާއިބޭހޭ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ތން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ .އަދި
ގ ު
މިބައްދަލުވުމުގައި ބަޖެޓާބެހޭ ޮ
2103

ވަނަ

އަހަރުގެ

ބަޖެޓުން

500,000.00

ރުފިޔާ

އުނިކޮށްދެއްދުމަށް

ސ
ފިނޭން ް

މިނިސްޓަރ

އެދި

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.


2102ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ފެށުމުގެ ކުރީން

ބޭނުންވާ މުހިންމު މަޢޫލޫމާތުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި އޮޑިޓް އޮފީހުން އެދުމުން

ދލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
ވހު މި ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބައް ަ
މށް  7ނޮވެމްބަރ  2102ވަނަދު ަ
އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ދިނު ަ
ދ
އވީ ޑިރެކްޓަރ ޢާޤިޞާ މޫސާ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނަހުމާ އިބްރާހީމް އަ ި
މިބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެ ް
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޢަބްދުﷲ ނާސިފް އެވެ.

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
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ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގއާއި އަދި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ ލޭބަރުންނާގުޅޭ ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި
ކއި
ބހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަ ަ
ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުތަކާ ެ

ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ

ލ
އެމްބަސީގެ ޕޮލިޓިކަލް އޮފިސަރ ޖެކްބް ޗިރިކްއި އާއި އެ އެމްބަސީއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ޕޮލިޓިކަ ް
އެންޑް

އިކޮނޮމިކް

ސްޕެޝިއަލިސްޓް

ފާތިމަތު

ނުޒުހާ

މ
ި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނނާ
ރ ް
މެމްބަ ު

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ރައީސާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ އަދި ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު
އަހުމަދު ސީދީއެވެ.


 2013ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ހޮއްވަވާފައިވާ ކޮމިޓީއިން
އެދިވަޑައިގެން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ރައީސާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ އަދި ނައިބް
ރައީސް މުޙައްމަދު އަހުމަދު ސީދީ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިބައްދަލުވުން އޮތީ ރައްޔިތުނގެ މަޖްލީހުގެ އިދާރާގައި 5
ޑިސެމްބަރ  2102ވަނަދުވަހުއެވެ.



ލޭބަރ

ރިލޭޝަން

ގ
އޮތޯރިޓީ ެ

ފަރާތުން

އިންޑަސްޓްރިއަލް

ރިލޭޝަން

އެކްޓް2102

ގެ

ޑްރާފްޓަށް

އިސްލާހު

ގ
މއްގައި ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ދލުވު ެ
މނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައް ަ
ލބަރ ި
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  01ޑިސެމްބަރ  2102ވަނަދުވަހު ޭ
ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރ ޢާޤިޞާ މޫސާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 2102 -02ގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީނުތަކާއި ދިގު މުއަދަތުގެ ކޯސްތައް.


2102

ނ
ޝތު ރިޔާޟާ އަންނަ ީ
ރއިބިއުނަލް އޮފިސަރ އައި ަ
ރވެސް މިޓްރައިބިއުނަލްގެ ޓް ަ
ވަނައަހަރު ފެށުނުއި ު

މިޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚަރަދުގައި މެލޭޝިއާގެ ކޭ.ޑީ.ޔޫ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެލް.އެލް.ބީ  ،ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ
ފސަރ ނަހުމާ އިބްރާހީމް
އނަލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮ ި
އބި ު
ޙާސިލުކުރަމުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން  2102ވަނައަހަރު ޓްރަ ި
ލ
ނ ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓްގެ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސި ް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ސްޕޮންސަރގައި ވިލާ ކޮލެޖްގައި ހިއުމަ ް
ކުރަންވަނީ ފަށާފައެވެ .އަދި ރެޖިސްޓްރާރ ޢާލިޔާ ހަނީފް ވަނީ  2102ސެޕްޓެމްބަރ މަހު އިގިރޭސިވިލާތުގެ
ކިންގްސްޓަން ޔުނިވަރސިޓީގައި މާސްޓަރސް އިން އެމްޕްލޯއިމެންޓް ލޯވ ޕްރޮގްރާމް ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ސްޕޮންސަރގެ
ދަށުން ފަށާފައެވެ 2102 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރުވެސް މިމުވައްޒަފުން އަންނަނީ ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންނެވެ.


ނ
މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އެ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވޭނޭ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތު ް
ތން މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ މޫސާ ނައީމް ،އަފާ އަޙްމަދު
ބޭއްވުނު ތިން ދުވަހުގެ ޓްރޭނިންގއެއްގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ި
އަދި ފާތުމަތު ސުލައިމާން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ  21ޖޫން  2102އިން ފެށިގެން
 26ޖޫން  2102އިގެ ނިޔަލަށެވެ .މިއީ އައި.އެލް.އޯ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ޓްރޭނިންގ
އެކެވެ.

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2102

14



މ
މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އެ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވޭނޭ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ި
ނ
އ ބޭއްވުނެވެ .މިޓްރެއި ް
ވހު އެއް ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގއެ ް
ނނަށް  27ޖޫން  2102ވަނަދު ަ
މންބަރު ް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހަތް ެ
ނސަލްޓެންޓެކެވެ.
ހިންގާފައިވަނީ އައި.އެލް.އޯ ކޮ ް



ގ
މ ެ
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނި ު
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން  12އޮކްޓޫބަރ  2102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޓެކްސްއާ ެ
ޤސާ މޫސާ އަދި ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޢަބްދުﷲ ނާސިފް
ނލްގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރ ޢާ ި
ބައްދަލުވުމެއްގައި މިޓްރައިބިއު ަ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ބީ.ޕީ.ޓީ
އ
ނނެވެ .އަދި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށާއި އެފަރާތްތަ ް
އާބެހޭގޮތު ް
ދއްވިއެވެ.
ގތުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ެ
ގތާ ބެހޭ ޮ
ދެނެގަންނާނެ ޮ



ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އައި.އެލް.އޯ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން 07
ނ ބޭއްވި
އޮކްޓޫބަރ  2102އިންފެށިގެ ް

ނ
ތ ް
ދެދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއްގައި މިޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާ ު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ސުލައިމާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.


އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަން އެކްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން އައި.އެލް.އޯ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީހުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން  09ޑިސެމްބަރ
 2102ވަނަދުވަހު ސޯޝަލް ސެންޓަރ ސެމިނަރ ރޫމްގައި ބޭއްވި އެއްދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއްގައި މި
ކޓަރ ޢާޤިސާ މޫސާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ޑިރެ ް

 2102 -03ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު:
ނ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓަކީ 9,576,961
ޓްރައިބިއުނަލްގެ  2102ވަ ަ
ދހަ ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ރުފިޔާއެވެ .މިބަޖެޓުން  (1,436,544އެއް
(ނުވަމިލިއަން ފައްސަތޭކަ ހަތް ި
މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސް ހަހާސް

ފައްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާ ( )05%ވަނީ  2102ވަނައަހަރު

އ އުނި ކުރައްވާފައެވެ.
ދލުގެތެރޭގަ ި
ނނެވި ބަ ަ
ބޖެޓަށް ގެ ް
ނންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީއިން ަ
ފ ޭ
ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ި
އއްސަތޭކަ ސާޅީސްހާސް
ނލްގެ  2102ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ( 8,140,417އަށް މިލިއަން ެ
އެހެންކަމުން މިޓްރައިބިއު ަ
ހަތަރުސަތޭކަ ސަތާރަ) ރުފިޔާއެވެ .މިފައިސާއިން  30ޑިސެމްބަރ 2102ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ވެފައިވަނީ 6,770,071
ހ ހާސް
(ހަމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ހަތްދި ަ

ފޔާ އެވެ .ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީހުރީ ( 1,370,346އެއް
ހަތްދިހަ އެކެއް) ރު ި

ހސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް ހަޔެއް) ރުފިޔާ އެވެ .ބަޖެޓްގެ އައިޓަމްތަކަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ
މިލިއަން ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ާ
ލ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ގޮތުގެ ތަފްސީ ް
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ޚަރަދު

އައިޓަމް ތަފްޞީލް
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

4,128,197

ސ
ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދެވޭ ފައި ާ

191,090

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

2,818

ދ ތަކެތީގެ އަގު
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ

140,452

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

1,506,587

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

633,188

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

24,381

ރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިނގުމަށް ބޭނުންވާ ހަ ު

143,058

ތކަ ހަތްދިހަ ހާސް ހަތްދިހަ އެކެއް) ރުފިޔާ
ޖުމްލަ( :ހަ މިލިއަން ހަތްސަ ޭ

6,777,770

 -01ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  2103ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް:


 2103ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ލއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށް ތަމްރީނު ކުރުވުމުގެގޮތުން،
އ މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާބި ި
ރންނާ ި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަ ު
ދން.
ކަމާގުޅޭ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ހޯ ު



ނދާގޮތް ބަލައިލުމުގެ ދަތުރުތަކެއް ރާވައި ހިންގުމަށް
އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލްތައް ހިނގަމު ް
ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާހުރެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް  2103ވަނައަހަރު ބޭއްވޭނެކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ.



ށ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާ ތަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ހޯދައި
ނ ް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުން ަ
ދިނުމަށްޓަކައި  2103ވަނަ  0މުވައްޒަފަކަށް ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމަށް
ފހަގަކުރަމެވެ.
ކން ާ
ޓން ބޮޑު ބައެއް އުނިކުރައްވާފައިވާތީ މިތަމްރީނު ދެވެންނެތް ަ
ބަޖެޓްކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ބަޖެ ު
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 -05ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް:


އ ނިންމުން ތަންފީޒު ނުވުން :މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަނީ އެ
ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ބައެ ް
ހ
ލބެންޖެ ޭ
ގން ހައްޤު ި
އ އައިސްގެން އެ ޙައްގު ހޯދުމަށްކަމަށްވާއިރު ،މައްސަލަ ނިމި ެ
ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެ ް
ތންފީޒު ނުކުރެވުމުން ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަފަރާތްތަކުން
ނތައް ަ
ފަރާތަށް ،އެ ޙައްޤު ދިނުމަށް އަމުރުކޮށް ނިންމޭ ނިންމު ް
ނފީޒްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2118/12
އުފުލަމުންދެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމުރުތައް ތަ ް
އ އެކަން ހިމެނުމަށް
(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާތީ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގަ ި
ފންނަކަން އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ،ޔޫތު އެންޑް
ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެ
ސްޕޯޓްސްއަށް  2119ވަނައަހަރު ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .ނަމަވެސް މިކަމަށް އެއްވެސް ޢަމަލީ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރަމެވެ.



ނ މައްސަލަ ބެލުމުގައި
ނލު ް
ނ ޓްރައިބިއު ަ
ހދިފައި ނެތުމު ް
ނނު/ގަވާއިދުތައް ެ
ހދަންޖެހޭ ޤާ ޫ
ށން ަ
ނނުގެ ދަ ު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ ޫ
ދަތިތަކާ

ކުރިމަތިވުން:

ނ
ނ ު
ޤާ ޫ

އަސާސީންނާއި

ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤާނޫނުން

ގނަ
ގިނަ ު

ޙައްޤުތަކެއް

ރައްޔިތުންނަށް

ނތުމާއި ،އަދި އެ ޙައްޤުތައް
ެ
ގވާއިދުތައް ހެދިފައި
ހ ަ
ލިބިފައިވާއިރު ،އެ ޙައްޤުތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރާނޭ ކަމާބެ ޭ
ނ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅިފައިނެތުމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފް
ލިބިގަތުމުގައި މިންގަނޑު ބަލާ ޭ
ވސް އިންޑަސްޓްރިއަލް
ޤާއިމް ކުރުމުގައި ބައެއްފަހަރު ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ދިމާވެއެވެ .މިގޮތުން މިހާރުން މިހާރަށް ެ
އދި މަސައްކަތު މާޙައުލުގެ ރައްކާތެރިވުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ދލު ނަގައިދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުަ ،
ރިލޭޝަންސާބެހޭ ގަވާއިދު ،ބަ ަ
ނނާތީ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނެވިފައިވާނެއެވެ.
ހެދުން މުހިންމުކަމަށް ފެ ް


ށން ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
ނނު) ގެ ދަ ު
ނބަރު ( 2118/12ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ނަ ް
ތންފީޒުކުރުމަށް ވަޒީފާއަދާ ކުރާފަރާތްތަކުންނާއި ވަޒީފާދޭ
ބހޭ ޤާނޫނު ަ
މންދާނަމަ ،ވަޒީފާއާ ެ
އެކަށީގެންވާގޮތެއްމަތިން ހިނގަ ު
ށ
ގބޫލުކުރެވެއެވެ .އަދި ވަޒީފާގެ ކަންކަމުގައި ޢާންމުން އިތުރަ ް
ށ ސަމާލުކަން ދޭނެކަމަށް ަ
ފަރާތްތަކުން އިތުރަ ް
ހޭލުންތެރިވެ ،ވަޒީފާގައި އުނިވެގެންދާ ޙައްޤުތައް ރަނގަޅަށް އެނގިތިބެ އެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ
ނއެވެ.
ލބޭނެ ކަމަށްފެ ެ
ހުށަހެޅުމަށް ބާރު ި



މއައްސަސާއެއްކަމުން،
އޖޭގައި އަލަށް ޤާއިމް ކުރެވުނު ު
ނލަކީ ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރާ ް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު ަ
ނ
ޒފުންނަށް މިދާއިރާއި ް
ވރިވުމަށް މެންބަރުންނާއި މުވައް ަ
ލ އަހުލު ެ
އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މި މަސައްކަތްކުރަމުންދާގޮތް ބަ ާ
ފަންނީ ތަމްރީނާއި ޓްރޭނިންގ ބޭނުންވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ސަރުކާރުގެ ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓްގެ
އގްވާމީގޮތުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފުރުޞަތު ތަކުގެތެރެއިން މި ދާއިރާއާގުޅޭ ސްޓަޑީ
އނަލް ަ
ތެރެއިންނާއި ،އަދި ބަ ި
ނންވެއެވެ.
ލށް ބޭ ު
ޓުއަރސްއާއި އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓްރިޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޓްރައިބިއުނަ ަ

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
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 -06ރިޕޯރޓް ނިންމުން:
 2102ވަނަ

އަހަރަކީ ވެސް

ވަޒީފާއާބެހޭ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ޚިދުމަތްތައް

ރައްޔިތުންނަށް

ފޯރުކޮށް

ދިނުމަށް ގިނަގުނަ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ .މިމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު
ށ
ފހަގަކޮ ް
އބާރު ލެއްވުން ާ
ނ އަޅުގަ ނޑަށް ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެ ް
އަޙްމަދު ސީދީ އާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު ް
ސއްކަތްތައް
ވމެވެ .މީގެ އިތުރުން  2102ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަ ަ
ނނަ ަ
އެބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަ ް

ކާމިޔާބު ކަމާއެކު

ނލްގެ މުވައްޒަފުން ކޮށްދެއްވި ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ޝުކުރު ވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓްރައިބިއު ަ
ށ
ހރަކީވެސް ކާމިޔާބު އަހަރަކަ ް
ދއިން މިހިނގާ  2103ވަނަ އަ ަ
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ  2102ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަ ަ
ހެދުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު މާތްﷲ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އާމީން!

މަރްޔަމް ނާޒިމާ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
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