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2 ގެ    33ސަފުހާ    

 
2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

 ރިޕޯޓުެގތަޢާރަފް  .1

ރިޕޯޓަކީ   މައްޗަށް   2020މި  ގޮތުގެ  ހިނގާފައިވާ  މަސައްކަތްތައް  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  އަހަރު  އަލިއަޅުވާލައި  ވަނަ 

ރިޕޯޓެކެވެ އުފެދުނުތާ   2020. ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލް  އަހަރަކީ  ފު 21ވަނަ  އަހައަހަރު   މިރިޕޯޓުގައި. ރެވެރުނު 

 2020 ޓްރައިިބއުނަލުން، ހިންގުމާއި އިދާރީ، މަޢުލޫމާތާއި ޢާންމު އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނީ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގޮތެއްގައި މައިގަނޑު

ވަނަ   2020 ތަށްމަސައްކަ ޓްރައިިބއުނަލުގެ އަދި ކުރިމަގާ ޓްރައިިބއުނަލުގެ، ތަފްޞީލާއި މައްސަލަތަކުގެ ބަލާފައިވާ އަހަރު ވަނަ

 ރެވުނު ކު ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަޞީލަތްތައް އިންސާނީ އަހަރު ވަނަ 2020 އިތުރުން މީގެ. މައްޗަށެވެ ަބދަލުތަކުގެ ގެނެވުނު އަހަރު

 އެކި އޮންނަ ގުޅުން މަސައްކަތްތަކާ ޓްރައިިބއުނަލުގެ އަދި. ޙިއްޞާކުރެވިފައިވާނެއެވެ މިރިޕޯޓުގައި ތަފްޞީލު މަސައްކަތްތަކުގެ

، ތަފްޞީލާއި މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް ަބދަހިކޮށް ގުޅުން މުއައްސަސާތަކާ

 .އަލިއަޅުވާލެވިފައި ވާނެއެވެ ގޮންޖެހުންތަކަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޓްރައިިބއުނަލުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ގެ    33ސަފުހާ    

 
2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

 ބަޔާން  ނަލުެގ ރައީސްެގ ޓްރައިބިއު ަވޒީފާއާބެހޭ .2

 ފޮނުއްވި  ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ޢާލަމްތަކަށް .ދަންނަވަމެވެ ޝުކުރު ޙަމްދާއި ސުުބޙާނަހޫވަތަޢާލާއަށްهللا  ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި އެންމެހައި

 އެންމެހައި އާލު  ގެގެފާނުއެކަލޭ މިދުޢާގައި. ދުޢާކުރަމެވެ އެދި ލެއްވުން ސަލާމް ޞަލަވާތާއި އަށް ملسو هيلع هللا ىلص މުޙައްމަދު  ނަިބއްޔާ މާތް

  .ކުރަމެވެ ޝާމިލު އަޞްޙާުބން

މަޤްސަދަކަށްޓަކައެވެ. އެގޮތުން   ،ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު ވުޖޫދުވެ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލެއް ޤާއިމުވެގެންދިޔައީ ވަރަށް މުހިއްމު 

ފަރާތާއި ކުރާ  އަދާ  މައްސަލަތަކާއި  ،ވަޒީފާ  އުފެދޭ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ދޭ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ    ދެ  އެ  ،ވަޒީފާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތަށް 

އުފެދޭ ޤާނޫނުއަސާސީ ލިޭބގޮތަށް  އުނިކަން  ޙައްޤުތަކަށް  އެންމެހައި  ކޮށްދީފައިވާ  ކަށަވަރު  ޤާނޫނުތަކުން  އެނޫންވެސް  ންނާއި، 

ކަމާއެކު އެ މައްސަލަތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އިންޞާފުވެރި  ،އެ ދެފަރާތުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހީނަރުވިޔަނުދީ   ،ޚުޞޫމާތްތަކުގައި

އެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މަޤްސަދެވެ. މީގެއިތުރުން،   ،ނިންމައި

މައްސަލަތައް ހިނގަމުންދާއިރު ާބވަތެއްގެ  އެތައް  ތަފާތު  ކޯޓުތަކުގައި  މައްސަ  ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޯޓުތަކުންވަޒީފާއާެބހޭ  އެ   ލަތައް 

ފަށައިފި ސަަބބަށްޓަކައި ބަލަން  ހިނގައިދާނެ  ނުނިމި  މައްސަލަތައް  އެފަދަ  މިނެއްގައި  އަވަސް  ބޭނުންވާ   ވަޒީފާއާެބހޭ   ،ނަމަ 

 ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ޓްރައިިބއުނަލެއް ވަކި ޚާއްޞަ ބެލުމަށް މައްސަލަތައް

 ވަނަ އަހަރުވެސް  2020 އެ ގޮތުގެ މަތިން    ،އެކަށައަޅައި ގުންހިން  ޓްރައިިބއުނަލުގެ ވާނޭގޮތަށްލްޙާޞި މަޤްޞަދު އިސްވެފާހަގަކުރި

ގެ ަބލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން 19-ކޯވިޑްމަސައްކަތްތަކެއް ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ  

ދިވެހިރާއްޖެއިން   ދި އެނޫންވެސް އެކި ސަަބުބތަކާހުރެލާންޖެހުނެވެ. އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމާ އަވަރަށް ޮބޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތި

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް އިތުރުވެގެން    ،އެތައް ަބއެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާތީ

 ޙާލަތު ސަރުކާރުން އިޢުލާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން، އެކު މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލޮކްޑައުންގެގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހަމަމިއާ

ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނިކުމެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ޙާލަތު ވުޖޫދުވުމުން،  ޓްރައިިބއުނަލުން ދެމުން ގެންދިޔަ  

ގ މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގައި  މަޤުޞަދުޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދިނުމުގެ  

އިތުރުން،  މީގެ  ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ސާމަނާއި ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން  ަބއެއްމިކަމަށް ޭބނުންވާ  

ހީތެރިކަމާއެކު ޓްރައިިބއުނަލަށް  ށް ގެންދިއުމުގެ ލުއި ފަސޭހަ ސަރުކާރުގެ އެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަ

ޑިއޯ ކޮންފެރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ވީ   އަދި  ލިެބމުންދާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ލޮކްޑައުންގެ ޙާލަތު އުވާލުމާއެކުވެސް، އޯޑިއޯ

ވަނަ އަހަރު    2020. މިއީ  އްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެއެވެއަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ލުއި ފަސޭހަކަން މަ

 ޓްރައިިބއުނަލަށް ލިުބނު ވަރަށް ޮބޑު ކާމީޔާީބއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 
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އެއްފަދައިން ތަކެކޭވެސް  އަހަރު  އެހެން  އިތުރުން   ގެ( އޯ.އެލް.އައި) އޯރގަނައިޒޭޝަން ލޭަބރ އިންޓަރނޭޝަނަލް، މީގެ 

 މައްސަލަތަކަށް މިފަދަ، އުޞޫލުތަކާއި ޢަމަލުކުރާ ެބލުމުގައި މައްސަލަތައް ވަޒީފާއާެބހޭ ޤައުމުތަކުން ކުރިއަރާފައިވާ ކު،ކަމާއެއެހީތެރި

ެބހޭގޮތުން ރިޒޮލިއުޝަން ޑިސްޕިޔުޓް ތަފާތު ޢަމަލުކުރެވޭ ހޯދައިދިނުމުގައި ޙައްލު އަވަސް  ފަންނީ  ދާއިރާއާގުޅޭ ސިސްޓަމްތަކާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް   2020 ދިނުމަށް ހޯދައި ޙައްލު އަވަސް ކަށްމައްސަލަތަ މެދުވެރިކޮށް ކޮންސިލިއޭޝަން ، ދިރާސާތައްކޮށް

ކުރެވުނެވެ. މިގެނެވުނު  އަވަހަށް  މައްސަލަތައް ެބލި ޓްރައިިބއުނަލުން އަހަރުތެރޭގައިވެސް ފާއިތުވި ގުޅިގެން  ަބދަލާ މަސައްކަތް 

 . ފާހަގަކުރަމެވެ އުފަލާއެކު ފައިވާކަންނިންމި

ޤާ އަހަރުގައި  ނަންަބރު  ފާއިތުވި  މި    2008/2ނޫނު  ގުޅިގެން  އިޞްލާޙުތަކާ  ގިނަ  ގެނެވުނު  އަށް  ޤާނޫނު(  )ވަޒީފާއާެބހޭ 

 ،ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިިބފައިވެއެވެ. އެގޮތުން  ،ޓްރައިިބއުނަލުން ަބލަމުންދާ މައްސަލަތައް އަވަސް ކުރުމަށާއި

ގޮންޖެހުމަކީ، ޓްރައިިބއުނަލަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޮބޑު  އެންމެ  ތަންފީޛުވުން   ނިންމުންތައް މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ ދިމާވާ 

ލުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމާ  މަދުވުންކަމުގައިވާއިރު، އިސްވެ ދެންނެވުނު އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ޓްރައިިބއުނަ

ތަންފީޛު ޢާން  ނިންމުންތައް  ޓްރައިިބއުނަލާމެދު  ވެގެންދިޔައީ  ކަށަވަރުކުރަންޖެހުން  އިތުާބރު ކޮށްފައިވޭތޯ  އޮންނަ  މެދުގައި  މުންގެ 

ޟިރުވުމަށް އުޛުރުވެރިވާ ޙާލަތެއްގައި އޯޑިއޯ  ޮބޑުވެގެންދިޔަ ކަމަކަށެވެ. ހަމައެހެންމެ އެކިސަަބުބތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިިބއުނަލަށް ޙާ

އުނަލަށް ލިުބނު ކުރިއެރުމެއް  ސް ނެގުންފަދަ ކަންކަން ތަޢާރަފުވެ، އިންތިޒާމު ވެގެން ދިއުމަކީ ޓްރައިިބވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ހެކިަބ

 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.   

ކުރުމަށްފަހު އިދާރީ   ޢާން މުވައްޒަފުންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު މުރާޖަމީގެ އިތުރުން ޓްރައިިބއުނަލުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތު

އިތުރު މުވައްޒަފުން ނަގައި ޓްރައިިބއުނަލުގައި ނުނިމި ހުރި   ،ންވާ ކަންކަން ދިރާސާކުރުމަށްފަހުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޭބނު ހިންގު

ކަންކަން    06މައްސަލަތައް   ކުރަންޖެހޭ  ނިންމަން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ރާވާމަސް  އަހަރަށް  އޮތް  ކުރިއަށް  އެވެ.  ފައިވެކުރުމަށް 

 ،ދު އިޞްލާޙުކުރުމަށާއިޢިވާޤަދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު އެ  ޢިވާޤަހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ހަމައެއާއެކު ވަޒީފާއާެބ

މަށް ނިންމުމަށްވެސް ރޭވިފައިވެއެވެ. މީގެ މައްސަލައިގެ ނިންމުން އިއްވުމަށްފަހު މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު ދޫކުރު

އިސްތިއުނާފު ކުރަން   ،ިބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައިސަަބުބން ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައި

ގޮތާއި  10އޮންނަ   ވާޞިލުވެފައިވާ  ނިންމުމަށް  މައްސަލައިގެ  ތެރޭގައި  މެ  ،ދުވަހުގެ  ނިންމި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ  ންަބރު 

އްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ޓްރައިިބއުނަލުން ދޫކުރެވޭ މުއްދަތު ލަސްވެގެން ދިމާވާ  ރު މަމިހާ  ،ނުކުތާތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތުމާއިއެކު

 މައްސަލަތައް ޙައްލުވެގެންދާނެއެވެ.  

އެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ދާއިރާއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް  ޒަމާނީ ތަރައްޤީއާ ރާއްޖޭގައި ދާއިރާއަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި، ވަޒީފާގެ

އެންމެ އަވަސް މިނެއްގައި ނިންމުމަށްޓަކައި،    ވެސް ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީމިދާއިރާގައި އަދި
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އޯ ވީޑިއޯ މެވުވެރިކޮށް ާބއްވާ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދިމާވާ  މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމާއި ޗިޓު ޙަވާލުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އޯޑި

ނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑު އަރުވަމެވެ. ންކަން އިސްލާހުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރާޓެކްނިކަލް ކަ

މުހިއްމު  ޚިދުމަތްތަށް އެއްގޮތަށްއެއާ ދިރާސާކޮށް މޮޑެލްތައް ޤައުމުތަކުގެ އެހެން ކުރިއަރާފައިވާ މިދާއިރާއިން ަބއްޓަންކުރުމަކީ 

މައްސަލަތައް  އެކުއެއާހަމަ އަދި. ކަމެކެވެ  ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި  ލޭަބރ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ެބލުމުގައި ޓްރައިިބއުނަލުން 

 ޭބނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް ޒަމާނީ ، މަސައްކަތްކުރުމާއި އަހުލުވެރިވުމަށް އިތުރަށް ޕްރެކްޓިސްއަށް ެބސްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް

އަޅުގަޑުގެ  . ދެކެމެވެ ކަމެއްކަމުގައި މުހިންމު ކުރުމަކީވެސް ހުރިކަންކަން ކުރެވެން ށްކުރުމަ ތަރައްޤީ ދޭ ޚިދުމަތްތައް ޓްރައިިބއުނަލުން

 ދުޢާއަކީ އަަބދުވެސް ޓްރައިިބއުނަލަށް އަދަށްވުރެ ފަހި މުސްތަޤުަބލެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ.

ޓްރައިިބއުނަލުން މިފު  މިންނަތް ފަރާތްތަކެއްގެ ގިނަ ވަރަށް  ގައިދިނުމު ފޯރުކޮށް ފުރިހަމަކަމާއެކު  ދޭޚިދުމަތްތައް ރުޞަތުގައި 

 ވަޒީފާއާެބހޭ މިގޮތުން. އަދާކުރަމެވެ ޝުކުރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެފަރާތްތަކަށް ލިޭބކަން ފާހަގަކޮށް އެހީތެރިކަން މަސައްކަތާއި

 އެހީތެރިކަން އިޒަފުންގެ އެއްާބރުލުމާމެންަބރުންނާއި މުވައް ގެންދެވިފައިވަނީ ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމާއި ޓްރައިިބއުނަލުގެ

 ޝުކުރެއް  ޚާއްޞަ  ހުރިހާ ހީވާގި މެންަބރުން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ޓްރައިިބއުނަލުގެ ވަޒީފާއާެބހޭ ފާހަގަކޮށް ލިިބގެންކަން

ކާރުން ށް އެކަން ަބލައިގަނެ، ސަރުޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ    .އަދާކުރަމެވެ

ގެ  މި މުއައްސަސާއިްބރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު،  ހޫރިއްޔާ  ރައީސުލް ޖުމްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  

 ރިކަންއެހީތެ އެކިގޮތްގޮތުން ޓްރައިިބއުނަލަށް މެވެ. ވަޒީފާއާެބހޭދަންނަވަނިހާޔަތަށް ޝުކުރު    ތެރިކަމަށްޓަކައިއެހީވެދެއްވާ    ކުރިއެރުމަށް

 ތަކަށްފަރާތް  އެ ފާހަގަކޮށްގެ ނަން  ޔޫ.އެން ޑީ.ޕީ    ،އޯގަނައިޒޭޝަނާއި ލޭަބރ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ،ކަމަށްވާތައް  ފަރާތް ފޯރުކޮށްދޭ

ދެއްވާ ވެ  ފަރާތްތަކުން އެންމެހައި ލިިބގަންނަ ޚިދުމަތް ޓްރައިިބއުނަލުގެމީގެއިތުރުން  . ރައްދުކުރަމެވެ ޝުކުރެއް  ޚާއްޞަ

 .އެފަރާތްތައްވެސް ޝާމިލްކުރަމެވެ މިޝުކުރުގައި ،ކޮށްން ފާހަގައްވުއެއްާބރުލެ

 

 

 

 ޒުހައިރު هللا ދުއާމިނަތު ޢަުބ

 ޓްރައިިބއުނަލުގެ ރައީސާ ވަޒީފާއާެބހޭ
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 ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ ތަޢާރަފް  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މެދު އުފެދޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް  އި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަކީ ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގަވަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންަބރު    2008ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން،    84)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2/2008ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނަ ދުވަހު އުފައްދަވާފައިވާ މުއައްސަސާއެކެވެ. ވަޒީފާއާ  29މަހުގެ  

 7ދި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ މި  މެންަބރުންގެ މައްޗަށެވެ. އަ  7ޢައްޔަންކުރައްވާ  

 އަށެވެ.  މެންަބރުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ ރައީސް
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2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

 ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ އިޚްތިޞާޞް .4

 ދެމެދު  ފަރާތާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ، ދޭފަރާތާއި ވަޒީފާ މާޙައުލުގައި ޒީފާގެވަ، މަސައްކަތަކީ މައިގަނޑު ޓްރައިިބއުނަލުގެ ވަޒީފާއާެބހޭ

 ޓްރައިިބއުނަލުން ވަޒީފާއާެބހޭ ދަށުން ޤާނޫނުތަކުގެ އެހެނިހެން އަދި  ދަށުންނާއި ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއެާބހޭ، މައްސަލަތަކާއި އުފެދޭ

 ެބލިދާނެ  ޓްރައިިބއުނަލުން މިގޮތުން. ނިންމުމެވެ ަބލާ ލުއިފަސޭހަކޮށް، އަވަހަށް ވީހާވެސް މައްސަލަތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބެލުމަށް

 .ހިމެނެއެވެ މައްސަލަތައް ާބވަތްތަކުގެ ތިރީގައިވާ ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ

 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޚިލާފުވާކަމަށް އުޞޫލުތަކާ އަސާސީ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ާބުބގައި ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއާެބހޭ •
 ؛މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ މީހާ އަދާކުރި ވަޒީފާ  ުބނެ ވަކިކުރިކަމަށް ވަޒީފާއިން ސަަބެބއް ނެތި އެކަށީގެންވާ •
 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ުބނެ ނުދޭކަމަށް އުޖޫރަ ދޭންޖެހޭ ކުޑަމިނުން އެންމެ މުވައްޒަފަށް •
 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޚިލާފުވާކަމަށް އެއްަބސްވުމާ ވަޒީފާގެ •
 ނިންމާ މިނިސްޓަރު ގުޅިގެން ޝަކުވާއަކާ ހުށަހަޅާ މިނިސްޓަރަށް ެބހޭގޮތުން އެޖެންސީއަކާ ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާ •

 ؛ލަމައްސަ ހުށަހަޅާ އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް އެ ނިންމުން، ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ނިންމުމަކާމެދު
 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ެބހޭގޮތުން އެޖެންސީއަކާ ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާ •
 ހުށަހަޅާ ޚިލާފުވެގެން އެއްަބސްވުމަކާ ތަމްރީނާެބހޭ ނުވަތަ، އެއްަބސްވުމަކާ ގެންގުޅުމާެބހޭ ވަޒީފާގައި ދިނުމަށް ތަމްރީނު •

 ؛މައްސަލަ
 މާއްދާތަކަށް ޤާނޫނުތަކުގައިވާ  ހެދިފައިވާ ގޮތުންޅޭގު ޞިއްޙަތާ ނުވަތަ، ރައްކާތެރިކަމަށް މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ •

 ގޮތަށް އަތުރާފައިވާ މެޝިނަރީ ނުވަތަ މެޝިނަރީއަށް ބޭނުންކުރާ ތަނުގައި ކުރުމަށްޓަކައި އިޙްތިރާމް ފުރިހަމައަށް
 މަނުޖެހިގެންހަހިތް އަމުރާމެދު އޮފިސަރުން ކުރާ ވަޒީފާއާެބހޭ ގެނައުމަށް ަބދަލު ތެރޭގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކަނޑައަޅާ
 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

 ޤަޫބލުކުރެވޭ ދިމާވެދާނެކަމަށް ނުރައްކަލެއް ޔަޤީނުންވެސް ފުރާނައަށް ނުވަތަ ޙަތަށްޞިއް މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ •
 އަމުރާމެދު ކުރާ އޮފިސަރުން ވަޒީފާއާެބހޭ އެޅުމަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަކިކަހަލަ، ދަނޑިވަޅުތަކުގައި

 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޖެހިގެންހިތްހަމަނު
 އެޅުނު އެފިޔަވަޅު ފިޔަވަޅެއްކަމަށް އެކަށީގެން ނުވާ ފިޔަވަޅަކީ އެޅި ތަބާނުވުމުން މިންގަނޑަށް އަޚްލާޤީ މަސައްކަތުގެ •

 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ދެކިގެން މުވައްޒަފު
 ހުށަހަޅާ ދަށުން  ޤާނޫނު(ގެ ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ )ޖިންސީފުރައްސާރަކުރުމާއި 2014/16ޤާނޫނު ނަންަބރު  •

 ؛މައްސަލަތައް
 ؛ހައުލުގައި ޖިންސީ ތަފާތުކޮށްގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައްވަޒީފާގެ މާ •
 ހިމެނެއެވެ. މައްސަލައެއް ކޮންމެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގައި ަބލަންޖެހޭކަމަށް ޓްރައިިބއުނަލުން ވަޒީފާއާެބހޭ •
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 އަމާޒު 

މައްސަލަތައް ވީހާވެސް  ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އުފެދޭ
.އަވަހަށް ބަލައި ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގައި އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުން  

 މަޤްޞަދު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްޙޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އަދި އެނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގެ އަލީަގއި ވަޒީފާގެ 

އުފެދޭ ޚުޞޫމާތްތައް އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ވީ މެދު މާޙައުލުގައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެ

އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ނިންމައި، އެފަރާތްތަކަގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަކީ ވަޒީފާއާބެޭހ 

 ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއްދުމުގެ މައިަގނޑު މަޤުޞަދެވެ.

 

 ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތައް 

 ރޭ ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުން.ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ދޭތެ ހަމަހަމަކަން:

 ނުރަނގަޅު ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެތިބެ މަސައްކަތްކުރުން. ނަޒާހަތްތެރިކަން:

ދުތަކާ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފަންނީ ޤާބިލު މީުހން ޭބނުންކުރުމާއި، ޤާނޫުނތަކާއި ގަވާއި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް:

 .އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެްއޓުން
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 ލުެގ އިދާރީ އޮނިަގނޑު ޓްރައިބިއުނަ   ަވޒީފާއާބެހޭ .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މަސައްކަތްތައް ޓްރައިިބއުނަލުގެ ދަށުން ރައީސްގެ  . ރައީސެވެ ޓްރައިިބއުނަލުގެ  އިސްފަރާތަކީ އެންމެ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ

ދެންއެންމެ  އިތުރުން  ރައީސްގެ ނައިުބ ރައީސްއާއި ޓްރައިިބއުނަލުގެ. ރައީސެވެ ނައިުބ އިސްފަރާތަކީ ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 . ހިމެނެއެވެ މެންަބރުން 5 ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ެބހިފައިވަނީ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު   ސެކްޝަނާއި  ލީގަލް އެއީ. ސެކްޝަނަކަށެވެދެ   މަސައްކަތްތައް 

 ހުށަހެޅޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ކަމަށްވާ މަސައްކަތް މައިގަނޑު އުނަލުގެއިބި ޓްރަ ސެކްޝަނަކީ ލީގަލް. އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނެވެ

ގުޅިގެން  ސެކްޝަނަކީ  ޝަންއެޑްމިނިސްޓްރޭ އަދި. ސެކްޝަނެވެ ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާ 

ކްޝަނެވެ. އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމާއި،  ޓްރައިިބއުނަލުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރާ ސެ

ބަލަހައްޓަނީ  އަދި، ޕްރޮކިއުމެންޓް، ފައިނޭންސް، ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮރމޭޝަން މަސައްކަތްތައް  މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ 

 ސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުންނެވެ. އެޑްމިނި
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 މެންބަރުން   ޓްރައިބިއުނަލުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  .5.1

 ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި، ގަވާއިދުތަކާއި، ޤާނޫނުތަކާއި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ނަލަށް ހުށަހެޅޭވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއު
 ަބޔާންތައް  ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޙާޟިރުވާ އަޑުއެހުންތަކަށް މައްސަލައިގެ އަދި ލިޔުންތަކާއި ހެކިަބހާއި، ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން
ޓްރައިިބއުނަލުގެ މައްސަލަތައް   ނިންމަނީ މެންަބރުންނެވެ. މީގެއިތުރުން ޖެހޭ ނިންމުންތައްޅިގެން ނިންމަންމައްސަލަތަކާގު ދިރާސާކޮށް

ޭބނުންވާ ގެ  ބެލުމަށް  ގަވާއިދުތަކަށް  ހެދުމާއި،  ގެނައުމާއި ގަވާއިދުތައް  އިޞްލާޙުތައް   އިދާރީގޮތުން ޓްރައިިބއުނަލް، ންނަންޖެހޭ 
ގަވާއި އެކުލަވާލަންޖެހޭ  އަދިހިންގުމަށް  އުޞޫލުތައް  ހުށަހައީރަ  ދުތަކާއި  މެންަބރުންގެ    ނިންމަނީ ކަންކަން މުހިއްމުޅުއްވާ  ސް 

މެންަބރުންގެ  ވަނަ އަހަރު 2020 މިގޮތުން ނެވެ.ަބއްދަލުވުމަށް/ަބއްދަލުވުންތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މެންަބރުންގެ މަޝްވަރާގެމަތިން

  .ޭބއްވިފައެވެ ވަނީ ަބއްދަލުވުމެއް 21

ށުނުއިރު ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އަހަރު ފެ   ވަނަ   2020  

 

 

 
 

 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު
 މެންަބރު 

 މިފްރާޒް ނިޒާރުهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަްބދު
 މެންަބރު 

  

    

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު  
 ޒާހިރު
 ރައީސް 

އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު 
ޒުހައިރުهللا ދުޢަުބ  

 ނައިުބ ރައީސާ

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް  
 ރިޝްފާ
 މެންަބރު 

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް 
 ޝަމްޢާ އިްބރާހީމް 

 މެންަބރު 
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 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު
 މެންބަރު

 މިފްރާޒް ނިޒާރުهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު
 މެންބަރު

 

  

 އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން އިބްރާހީމް 
 މެންބަރު

 ނިކު އަލްފާޟިލާ ލީލާ އިބްރާހީމް މަ
 މެންބަރު

 

  ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު    2020

   

 ޒުހައިރުهللا އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު
 ނައިބު ރައީސާ

 ޔަމް ރިޝްފާ ތާޛާ މަރްއަލްއުސް
 މެންބަރު

 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް
 މެންބަރު
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 ވަނަ 2020ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް،  ކަމަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގައި    07ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ މެންަބރުންގެ ޢަދަދަކީ  

ތިއްެބވީ   ފެށުނުއިރު އަހަރު އަދި    06ޓްރައިިބއުނަލުގައި  ޓްރައިިބއުނަލުގައި  ނިމުނުއިރު އަހަރު  ވަނަ 2020މެންަބރުންނެވެ. 

  ވެ.މެންަބރުންނެ 07އްެބވީ ތި

 ކަންތައްތައް   ކުރެވުނު   ޙާޞިލު   އަހަރު   ވަނަ   2020 .5.2

ވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލަތައް   2020  

 ވަނަ 2019 )ސާޅީސް ހައެއް( މައްސަލައާއި،  46ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އެއަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން    2020
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ވަނަ އަހަރު    2018އް( މައްސަލައާއި،  )ސަތޭކަ ތިނެ  103ތެރެއިން    ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަހަރު

)އެކެއް( މައްސަލައިގައި   01ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން    2017)ާބރަ( މައްސަލަ، އަދި    12ތެރެއިން  
ކުތާއަކާމެދު އިޖުރާއީ ނު އް()ސާޅީސް ދޭ  42ދި މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅުނު  ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަ

 )ސާޅީސް ހައެއް( ވަގުތީ އަމުރެއް ވެސް ނެރެފައިވެއެވެ.  46ވަނަ އަހަރު ޓްރައިިބއުނަލުން ގޮތެއް ނިންމިފައިވާއިރު،  2020
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އިޖުރާއީ ނުކުތާ ވަގުތީ އަމުރު

ވަނަ އަހަރުގައި ނިމުނު މައްސަލަތައ2020ް
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2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

 ގޮންޖެހުންތައް   ކުރިމަތިވި   އަހަރު   ވަނަ   2020 .5.3

 .ފަރުވާތެރިނުވުންޚަސްމުން  ތަކަށް ޙާޟިރުވުމުގައިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން •

ވީޑިއޯ ކޮންފެރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހިންގުމުގައި ކަނެކްޝަން މައްސަލަތަކުގެ ސަަބުބން ޚަސްމުން އަދި އަދި  އޯޑިއޯ   •

 .ހެކިވެރިންގެ އަޑު ސާފުނުވުން

ާބރުލުން  ގެ ޚަސްމުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒް ކުރުމުގައި މައްސަލައި •

 ނުލިުބން.  

 ޓްރައިިބއުނަލް ހިންގާ އޮފީހުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން. •

 މުވައްޒަފުން މަދުވުން/މުވައްޒަފުން ގިނަގިނައިން ަބދަލުވުން.  •

 ކަމުގެ ސަބުަބން ދިމާވި އެހެނިހެން ދަތިތައް. ގެ ަބލިމަޑ19ުކޯވިޑް  •
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2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

 ވަނަ އަހަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޢަދަދު 2020 ހިސާބުތަކުން އެހެނިހެން ޖޭގެރާއް މާލެއާއި

ތެރެއިން    2020 މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅުނު  އަހަރު  ސިޓީގައި   210ވަނަ  މާލޭ  މައްސަލައެއް  ދިހައެއް(  )ދުއިސައްތަ 
އް( މައްސަލަ،  )ނުވައެ  09ކުރި ފަރާތްތަކުން  އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތް  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު

ފަރާތްތަކުން   މަސައްކަތްކުރާ  އުނޅަދުފަހަރުގައި  ދުއްވާ  ކަނޑުގައި  އެހެނިހެން   07އަދި  ރާއްޖޭގެ  އަދި  މައްސަލަ،  )ހަތެއް( 
 ވެއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަމައްސަލަ )ސާޅީސް ހަތަރެއް(  44ތަކުން ހިސާުބތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނުލިބުން  ▪

 ޓްރައިިބއުނަލުގެ   ދާއިރާއަކަށްވުމުން ފުރުޞަތު ނެތް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޚާއްޞަކުރެވިގެން އެކަމަށް ރާއްޖޭގައި  ދާއިރާއަކީ ވަޒީފާގެ

 . ފާހަގަކުރަމެވެ ހުރިކަން ދަތިތަކެއް ތަމްރީނުތައް ހޯދުމުގައި ބޭނުންވާ ކޮންމެހެން ދާއިރާއިންންނަށް މި  މުވައްޒަފު މެންަބރުންނާއި

ޭބނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހޯދަންޖެހެނީ ޭބރުގެ  ޓްރައިިބއުނަލުގެ މެންަބރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް  ކާ  އިދާރާތަ ރާއްޖެއިން 

 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ތަމްރީނަކަށް ޚަރަދެއް ހިނގާފައިނުވެއެވެ.  19-ވިޑްދިމާވި ކޯވަނަ އަހަރު  2020ގުޅިގެންނެވެ. 
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މާލެ ސިޓީ އައްޑޫ ސިޓީ ނޑުގައި ދުއްވާ   ކަ
އުޅަނދުފަހަރު

ތަކުންއެހެނިހެން ހިސާބު

ލަ  ވަނަ އަހަރު މައްސ2020ަމާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ހިސާބުތަކުން 
ހުށަހެޅި ޢަދަދު
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2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

 

 

 

 

 

 

 

 ހަރުނުލުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއި ޤާބިލު މުވައްޒަފުން އޮފީހުގައި   ▪
 

ޓްރައިިބއު އޮނިގަނޑަކީ  މުވައްޒަފުންގެ  އޮތް  މިވަގުތު  އޮނިގަނޑެވެ. ޓްރައިިބއުނަލުގައި  އޮތް  ވެސް  އުފެދުނީއްސުރެ  ނަލް 

މައްސަލަތަކާއި، މައްސަލައިގެ ާބވަތްތައް ގިނަވުމާއެކު، މައްސަލަތަކުގައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް   ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ލީގަލް ސެކްޝަންގެ    ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައްވަނީ އެތައް ގުނައަކުން އިތުރުވެފައެވެ.، ރުވެފައިވާތީއިތު

ންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމުން މައްސަލަތައް ނިންމަން ބޭނުންވާ އަވަސްމިނުގައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތްތައް ގިނަވެ، އެކަށީގެ

ހުރަސްތަކެއް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަދުވުމުން މަސައްކަތުގައި އިތުރު ގޮންޖެހުންތަކާ  

 ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވެއެވެ. 

ޒަފުންނަށް ލިޭބ އުޖޫރަ  ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތައް ނުލިުބމާއި އެހެނިހެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ އަޅާަބލާއިރު ޓްރައިިބއުނަލުގެ މުވައް

 ކުޑަވުމުގެ ސަަބުބން މަސައްކަތަށް ޤާިބލު މުވައްޒަފުންގެ ޓަރންއޯވަރ ރޭޓް ވަރަށް މަތިކަމުގައި ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ސަަބުބން  ނެތުމުގެ  މުވައްޒަފުން  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަރުނުލުމާއި  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފުން  ޤާިބލު  ފާއާެބހޭ  ވަޒީ  ،އެކަށީގެންވާ 

ހުށަހެޅޭ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ދިރާސާކުރުމާއި  އިޞްލާޙުތައް  ފެންނަ  ގެންނަން  ގަވާއިދަށް  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ޤާނޫނަށާއި 

ވަޒީފާގެ  މަސައްކަތާއި،  އެކުލަވާލުމުގެ  އުޞޫލެއް  ހިފެހެއްޓުމަށް  މިންގަނޑެއްގައި  އެއް  ބަދަލުތައް  ނަގައިދެވޭ  މައްސަލަތަކުގައި 
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16 ގެ   33ސަފުހާ    

 
2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

އިރާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ޙުކުމްތައް ދިރާސާކުރުމާއި، މިފަދަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ދާ

މީގެ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ނުގެންދެވޭކަން  ކުރިއަށް  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  މަސައްކަތްތައް  މުހިއްމު  މަސައްކަތްފަދަ  ދިރާސާތަކާއި، 

 ިބއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަސްގޮތެއްގައި ަބލައި ނިންމުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. ސަަބުބން ޓްރައި

ކަމާގުޅޭ  ދިނުމަށް  ހޯދައި  ފުރުޞަތުތައް  ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުންނަށް  ގެނައުމަށާއި  ަބދަލުތަކެއް  އޮނިގަނޑަށް  މުވައްޒަފުންގެ 

ވޭތުވެދިޔަ ގުޅިގެން  މިހާތަނަށް    މުއައްސަސާތަކާ  ނަތީޖާއެއް  އެކަށީގެންވާ  ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް  މަސައްކަތްތަކެއް  އަހަރުތަކުގައި 

  ޙާސިލްކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 
 ( އަހަރު މުވައްޒަފުން ވަކިވެފައިވާ މިންވަރު އިންސައްތައިން 06)  ވޭތުވެދިޔަ ހަ 
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17 ގެ   33ސަފުހާ    

 
2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

 އެންމެ އަވަސްމިނެއްގައި  ށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީޓްރައިބިއުނަލަ
 .ބަލައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

އަވަހަށް މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް  
 ކޮށް ހިންގުން.މުގާއި

ތައް ގެ ނިންމުންދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލު 
 ކުރުން. ކުރެވެން ހުރިކަންކަން  ތަންފީޒުކުރަން

 ސްއްޓުމަށް ކޭމައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެ
 ކުރުން.އިމުޤާމެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް 

އި މިދާއިރާއާ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލާ
ރުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ން ހޭލުންތެރިކުޢާންމުގުޅޭގޮތުން 

 ހުރިކަންކަންކުރުން.

ރާއްޖެއަށް ގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް މުޅި ޓްރައިބިއުނަލު 
ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރެވެން 

 ހުރިކަންކަން ކުރުން.

އޮނިގަނޑު އިޞްލާޙުކުރުމާއި ޤާބިލު  މުވައްޒަފުންގެ 
ކުރެވެންހުރި ކަންކަން  މަށް ދެމެހެއްޓުމުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި

 ކުރުން 

ހޯދައިދިނުމަށް  މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު
 ގުޅިގެން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުން. ރާތަކާކަމާގުޅޭ އިދާ

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ ކުރިމަގު ވަޒީފާއާބެހޭ   .5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 ގެ   33ސަފުހާ    

 
2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

 ހިނިގޮގތް މަސައްކަތްތައް .6

 ގޮތުން މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ، މަސައްކަތްތަކާއި މުހިއްމު  ކުރެވިފައިވާ ވަނަ އަހަރު  2020 ހިމެނެނީ މިަބއިގައި

 ހުށަހެޅުނު ޓްރައިިބއުނަލަށް އަދި ޕްރޮސީޖާތަކާ    ،ޕޮލިސީތަކާއި ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު، ަބދަލުތަކާއި ގެނެވުނު  ގަވާއިދުތަކަށް ޤާނޫނާއި

 . މަޢުލޫމާތެވެ މައްސަލަތަކާެބހޭ

 ކަންތައްތައް   މުހިއްމު   ކުރެވިފައިވާ   އަހަރު   ވަނަ   2020 .6.1

o ްވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައިއާ ގުޅިގެން އިޢުލާނު    19-ކޯވިޑ

 ކުރެވުނެވެ.  ގެޒެޓް ،އްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުޞޫލެއް ޢާންމުކުރެވިމަސަ

 
o  ްވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ   ޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައިއާ ގުޅިގެން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއް   19-ކޯވިޑ

ޓަކައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ( ގެ ހިލޭ އެހީގެ  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

 ޔައެވެ. ދަށުން އޮންލައިންކޮށް މައްސަލަތައް ެބލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދި

 
o ްމަތިވެއްޖެކަމަށް ޤާނޫނު ރޯގާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ކުރި   19-ކޯވިޑ

ވަޒީފާއާެބހޭ   2012/7ނަންަބރު   އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާތީ،  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޞިއްޙަތު  )ޢާންމު 

ކު ަބޔާންކޮށް "ކޯވިޑްޓްރައިިބއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް  ރޯގާއާ ގުޅިގެން   19-ރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް 

ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ދިވެހިރާއް ވަޒީފާއާެބހޭ  ޙާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ  ޢާންމު  އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ  ޖޭގައި 

ޙާއްޞަ ޢަމަލުކުރާނެ  ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި  އެކުލަވާލައި  މަސައްކަތްތައް  އުޞޫލު"  ޢާންމު    2020އެޕްރީލް    12  ގައި 

 އޮފީސް ނުހުޅުވަން ނިންމާ މުއްދަތުގައި، ޓްރައިިބއުނަލުން ދެމުން ގެންދާ  ކުރެވުނުވެ. މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ

މައްސަލަތަ  ޚިދުމަތްތަކާއި،  ގެންދަންޖެހޭނެ  ކުރިއަށް  ކެނޑުމެއްނެތި  މެދު  ތެރެއިން  އީމެއިލު  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ގުޅިގެން  ކާއި 

ަބދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތާއި، އޯޑިއޯ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެން ލިޔެކިޔު ން 

ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އުޞޫލު  ގޮތުގެ  ކުރިއަށްގެންދާނެ  އަޑުއެހުންތައް  އެހީގައި  ލިންކުގެ  ވީޑިއޯ   ނުވަތަ 

 



19 ގެ   33ސަފުހާ    

 
2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

o ުކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޤާނޫނު    2020/20   ޤާނޫނު ނަންަބރ ކޯވިޑ2020ް)ޢާންމު ޞިއްހަތުގެ  އާ   19-( ގެ ދަށުން، 

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތައް   ން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލިގުޅިގެ

ގެންދިއުމާ ޢާންމުކޮށް ކުރިޔަށް  ނުވަތަހުޅުވައިލައިގެން  މެދުވެރިކޮށް  ލިންކް  އޯޑިއޯ  އަޑުއެހުންތައް  ލިންކް   އި،  ވީޑިއޯ 

ގެ ކުރިޔަށް  މެދުވެރިކޮށްމެދުވެރިކޮށް  ވަޞީލަތްތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ލިޔެކިޔުން  ންދިއުމާއި،  ހުށަހެޅުމާއި،  މައްސަލަ 

ވާ މުއްދަތުތަކަށް ލުއިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ދީފައި ހަވާލުކުރުމާއި، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް

ވަޒީފާއާެބހޭ   ނު ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައިއާ ގުޅިގެން އިޢުލާ  19-ަބޔާންކޮށް 'ކޯވިޑް ގޮތް

 2020އޮކްޓޫަބރު    6ލަވާލައި،  ޓްރައިިބއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު' އެކު

 ގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ.

 

o ްގުޅިގެން ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު  އާ  19-ކޯވިޑ 

ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ޖަހަންޖެހޭ ނަންަބރުތައް ގޭގައި ތިެބ   ހަމަޖައްސުމުގެ ގޮތުން، މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަން

ޙާޟިރުވުމު އަޑުއެހުމަށް  ޖަވާުބދިނުމާއި ނެގުމާއި  ސިޓީތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ޚަސްމުން  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ޗިޓާއި  ގެ 

މިނޫންވެސް   ަބދަލުކުރުންފަދަކަންކަމާއި،  ދެފަރާތަށް  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅާ  މުވައްޒަފުންނަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ގޭގައިތިެބ 

  ދެވިފައިވާނެއެވެ.މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި

 

o   ުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ    6)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( އަށް    2008/2)ޤާނޫނު ނަންަބރު    2020/22ޤާނޫނު ނަންަބރ

ޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ލިންކްގެ އެހީގައި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތައް  ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކޯޓްތައް މެދުވެރިކޮށް އޯ

ގުޅޭގޮތުންނާއި، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ކޯޓްތައް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް ޭބއްވުމާއި  

 ދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ.އެކު މަޝްވަރާ ަބއްއޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ

 

o   ުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ    6އަށް  )ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު(    2008/2)ޤާނޫނު ނަންަބރު    2020/22ޤާނޫނު ނަންަބރ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(    4-88)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2008/2ކުރެވުނު، ޤާނޫނު ނަންަބރު    ޙުޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އިޞްލާ

ތައް  ންޖެހޭ 'އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއާަބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ އަޑުއެހުންގެ ދަށުން، އެކުލަވާލަ



20 ގެ   33ސަފުހާ    

 
2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

ގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައި    2020އޮކްޓޫަބރު    21ކުރިއަށް ގެންދިއުމާެބހޭ ގަވާއިދު' އެކުލަވާލައި،  

 ވާނެއެވެ.

 

o ުގެ މައްސަލަތުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލ

އެއް އިދާރީ މަސަކަތްތައް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި، ކޭސްމެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑިޒައިންކޮށް، އެ ޑިޒައިނާ އެއްގޮތަށް  ަބ

 ވަނަ އަހަރު ަބޔާކާ ޙަވާލުކުރެވުނުވެ.  2020މަށް ކޭސްމެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ތައްޔާރުކުރު

 

o   ްނިންމުންތައ އިޖުރާއީ  ނިންމާ  ޝާއިޢުކުރަން  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވެްބސައިޓްގައި  ވަނައަހަރު   2020ޓްރައިިބއުނަލްގެ 

 ފަށާފައިވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 ގެ   33ސަފުހާ    

 
2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  

ނާޔަތްތަކާގުޅޭ ޢިމުސާރައާއި   

 އެހެނިހެން 

202

0 

44 

24 

   ލް ތަފްޞީ   މައްސަލަތަކުގެ   ހުށަހެޅުނު   ޓްރައިބިއުނަލަށް   އަހަރު   ވަނަ   2020 .6.2

 

 ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތައް     6.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ( މައްސަލައެއް ވަޒީފާއާެބހޭ  )  270ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ޖުމްލަ    2020

އެއްގޮތަށް   އަހަރުތަކެކޭ  ވަކިކުރުމާ   2020ވޭތުވެދިޔަ  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅިފައިވަނީ  މައްސަލަ  ގިނަ  އެންމެ  އަހަރުވެސް  ވަނަ 

ން ވަކިކުރުމުން )ދުއިސައްތަ ދޭއެއް( މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއި  202ން  ގުޅިގެންނެވެ. މިގޮތުން، ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއި

މުސާރައާއި  ހުށަހެޅިފައިވަނީ  ގިނައިން  އެންމެ  ދެވަނައަށް  މައްސަލަތަކެވެ.  ހުށަހަޅާފައިވާ  ނޯޓިސްދިނުމުން  ވަކިކުރަން  ނުވަތަ 

އެގޮތުން   މައްސަލަތަކެވެ.  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހަޅާފައިވާކަން )ސާޅީސް  44ޢިނާޔަތްތަކާ  މައްސަލައެއް  ހަތަރެއް(   

ސަަބުބތަކާގުޅޭ  ފާހަ އެހެނިހެން  އަދި  މައްސަލައެއް    24ގަކުރެވެއެވެ.  ހުށަހަޅާފައިވާކަން   2020)ސައުވީސް(  އަހަރު  ވަނަ 

  2020މައްސަލައެއް    )އެކެއް(  01ދަށުން  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ  އަދި    ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .ގައި ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ

 

 



22 ގެ   33ސަފުހާ    

 
2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

 

 ދާއިރާތައް   ހުށަހެޅުނު   މައްސަލަ   އަހަރު   ވަނަ   2020  6.2.2

)ފަސްދޮޅަސް   69އިދާރާތަކާއި އޮފީސްތަކަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ    2020

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މައްސަލަ  ރައްދުވާގޮތަށް  ނުވައެއް(  ކުންފުނިތަކަށް  ސަރުކާރު  މައްސަލައެއް   76  ހައެއް(  )ހަތްދިހަ 

 ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  ،ޕާރޓްނަރޝިޕްތަކާއިހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގޭ އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކާއި  

އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް   ،)ސަތޭކަ ވިހި( މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު  120  ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތައް ފަދަ ތަންތަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް

އަހަރު އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ    ވަނަ  2020 )ފަހެއް( މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން  5ރައްދުވާގޮތަށް  

  މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި 
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ތައްވަނަ އަހަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ދާއިރ2020ާ

އްދުވާގޮތަށްސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އޮފީސްތަކަށް ރަ

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް 

މްޢިއްޔާތަކާއި،  ކުންފުނިތަކާއި ޕާރޓްނަރޝިޕްތަކާއި، ޖަ
 ރައްދުވާގޮތަށް ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތައް ފަދަ ތަންތަނަށް

އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް
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2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތައް ފަދަ ތަންތަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް    ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  ،މީގެތެރޭގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޕާރޓްނަރޝިޕްތަކާއި

)ސާޅީސް ނުވައެއް(    49ކުރާ ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް

)ފަންސާސް ފަހެއް( މައްސަލަ،   55ކުން  މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަ

)ސަތާރަ( މައްސަލަ    17  ދަތުރުފަތުރު އަދި ލޮޖިސްޓިކްސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން

 149އެކި ދާއިރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއާއި އޭވިއޭޝަން އަދި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ފަދަ 

 )ސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވައެއް( މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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އިރާތައްވަނަ އަހަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ދ2020ާ
އަސާސީ ޚިދުމަތްދޭ 
އްކަތްކުރާކުންފުނިތަކުގައި މަސަ

ފަރާތްތަކުން  

ނާޢަތުގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސި
ތްތަކުން  މަސައްކަތްކުރާ ފަރާ

ޖިސްޓިކްސްދަތުރުފަތުރު އަދި ލޮ
ރާތްތަކުންޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ، 
އޭވިއޭޝަން އަދި  

ނޑުވެރިކަމާއި މަސް ވެރިކަން ދަ
ދާއިރާތަކުން 
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   މިންވަރު   ހުށަހަޅާފައިވާ   މައްސަލަ   ނިޞްބަތުން  ންގެ ފިރިހެނު   އަންހެނުންނާއި   6.2.3

 މައްސަލަ  ޭބފުޅުން  ފިރިހެން(  އަށާވީސް  ސަތޭކަ  ފަސް)  528  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ  އަހަރު  ވަނަ  2020

ހައިކޯޓުން    ރުންއިތުމީގެ.  މައްސަލައެވެ(  ފަހެއް  އަށްޑިހަ)  85  ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  ޭބފުޅުން  އަންހެން   ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު

       .ށަހަޅާފައިވެއެވެހު މައްސަލަ( އެކެއް) 1 އިދާރާއަކުން ސަރުކާރުމުގެ ސަަބުބން ލީލުކުރުތަޙު
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1

އަންހެން

ފިރިހެން

ކުންފުނި
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 އް  އުމުތަ ޤަ   6.2.4

 

 

 

 

 އިންގިނަ އެންމެދިވެހިންގެ އިތުރުން   ަބލާއިރު، ޤައުމުތަކަށް މީހުން ނިސްަބތްވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ވަނަ އަހަރު  2020

ބަންގްލަދޭޝްގެ  ނާއި،  ދިވެހިން  )ތިން ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް(   395 އެއީ ރައްޔިތުންނެވެ.ލަދޭޝް  ގްންަބ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ

 ،)ދޭއް( ރައްޔިތުންނާއި  02)ތިނެއް( ރައްޔިތުންނާއި، އިންޑިއާގެ    03ންނާއި، ސްރީލަންކާގެ  )ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ( ރައްޔިތު  199

 ، )އެކެއް( ރައްޔިތަކާއި  01އިނގިރޭސިވިލާތުގެ   ،)އެކެއް( ރައްޔިތަކާއި  01އިޓަލީގެ   ،)އެކެއް( ރައްޔިތަކާއި  01ންސްގެ  ފިލިޕީ

ރައްޔިތުންނާއި  02މެލޭޝިއާގެ   އެމެރިކާގެ    01އަޔަރލެންޑްގެ    ،)ދޭއް(  ރައްޔިތަކާއި،  ރައްޔިތަކާއި  01)އެކެއް(  ، )އެކެއް( 

)އެކެއް( ރައްޔިތަކާއި، ފްރާންސްގެ   01)އެކެއް( ރައްޔިތަކާއި، މިސްރުގެ    01ޔިތަކާއި، ޗައިނާގެ  )އެކެއް( ރައް   01  އޮސްޓްރޭލިއާގެ

ރައްޔިތަ  01 ޖަރުމަންގެ  )އެކެއް(  ރައްޔިތަކާއި، ސްޕެއިންގެ    01ކާއި،  ޔުގާންޑާގެ    01)އެކެއް(  ރައްޔިތަކާއި،    01)އެކެއް( 

ރައްޔިތެއް ޖު  2020ގޮތުން  މި އެވެ.މައްސަލަހުށަހަޅާފައިވާ    )އެކެއް(  އަހަރު  ސާދަ()ހަ  614މްލަ  ވަނަ  ފަރާތަކުން   ސަތޭކަ 

  ވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

M
al

d
iv

es

B
an

gl
ad

e
sh

Sr
i L

an
ka

In
d

ia

M
al

ay
si

a

U
n

it
e

d
 K

in
d

o
m

P
h

ili
p

p
in

es

A
m

er
ic

a

It
al

y

Ir
e

la
n

d

A
u

st
ra

lia

C
h

in
a

Eg
yp

t

Fr
an

ce

G
er

m
an

Sp
ai

n

U
ga

n
d

a

ޤައުމުތައް 

އިވާ އަދަދުމައްސަލަ ހުށަހަޅާފަ
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މަލުކުރެވުނު ގޮތްވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާމެދު ޢ2020ަ

   ގޮތް   ޢަމަލުކުރެވުނު   މައްސަލަތަކާމެދު   ހުށަހެޅުނު   އަހަރު   ވަނަ   2020  6.2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ސަަބުބތަކާ ހުރެ  ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެކި   އްސަލަމަ )ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ(  270 ވަނަ އަހަރު 2020

އިޖުރާއީ ގޮތުން ނުެބލޭނެކަމަށް    23ޓްރައިިބއުނަލުން ނުބެލޭނެކަމަށް   )ހަތެއް(    07)ތޭވީސް( މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވާއިރު، 

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ބާޠިލުކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ)ދެއެއް(    02ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން   މައްސަލައެއް

ޭބނުންނުވުމުގެ ސަަބުބން، ކުރިއަށް ގެންދަން  ގެންގޮސްފައިވާކަންވެސް   )ތޭރަ( މައްސަލައެއް އަނުބރާ 13 މައްސަލަ އިތުރަށް 

އަހަރު މައްސަލަ 01 އިން  ޝަންކޮންސިލިއޭ ނިމުނުއިރު ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަހަރު   2020  .ންމާފައިވެއެވެނި )އެކެއް(  ވަނަ 

މައްސަލަ އިރު،  ހުށަހެޅުނު  ނިމުނު  އަހަރު  އެ  ތެރެއިން  ތަކުގެ  ަބލަމުންދާކަން   224  މައްސަލައެއް  ސައުވީސް(  )ދުއިސައްތަ 

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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   ތައްބައްދަލުުވން .7

ށް ގެންނަން ޭބނުންވާ އިޞްލާހުތަކާމެދު  )ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( އަ  2008/2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނު ނަންަބރު   •

ަބއިވެރިވެ   ރަޖިސްޓްރާރވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ރައީސްއާއި  ނު ަބއްދަލުވުމުގައި  ޭބއްވުމަޝްވަރާ ކުރުމަށް  

 ދަޑައިގެންނެވިއެވެ.  

ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަބޖެޓްއާެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޭބއްވުނު   2021ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް   •

ޑިރެކްޓަރ  ަބއްދަލުވުމެ އަދި  ރަޖިސްޓްރާރ  މެންަބރުންނާއި  ރައީސްއާއި،  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  އްގައި 

  ރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ަބއިވެ

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި،   އަދި  އޯޑިއޯ • އިންތިޒާމުތައް  ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  އަޑުއެހުންތައް  މެދުވެރިކޮށް  ވީޑިއޯ 

 ނިސްޓްރޭޝަންއާ ަބއްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑިމި

 

 

 

 ހިންގުން   އިދާރީ    .7.1

ގައި ޓްރައިިބއުނަލުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި، މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ކަންތައްތަކާއި، ފައިސާއާއި،  އިދާރީ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭ

ކޮމިއު އެންޑް  އިންފޮމޭޝަން  އަދި  މަސައްކަތްތަކާއި  މަސައްކަތްތައް ޕްރޮކިއުމެންޓާެބހޭ  އެންމެހާ  ޓެކްނޮލޮޖީއާގުޅޭ  ނިކޭޝަން 

ށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް އަދި ލުއިފަސޭހަކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ޓްރައިިބއުނަލަ

 ދޭންޖެހޭ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ދިނުން ހިމެނެއެވެ. 
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 މަ
ވުނު

ކުރެ
ން 

ގޮތު
ދާރީ

އި
ކަތް

ސައް

2439

920

1062

284

133

4342

 އަމުރު  ޟިރުވުމުގެޙާ
 

 ހުންތަކަށް ހާޟިރުވި އަޑުއެ

 ބޭރުކުރި ސިޓީ

 ބަލައިގަތް ސިޓީ 

 ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް

 ބަޔާން/ރިޕޯޓުދޫކުރެވުނު  

 ކަންތައްތައް   ކުރެވުނު   ރީގޮތުން އިދާ   އަހަރު   ވަނަ   2020  7.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އަމުރު    2439ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ަބލާއިރު "ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު" ގެ ގޮތުގައި   2020

ޙާޟިރުވި  ފޮނުވިފައިވެއެވެ.   އަޑުއެހުންތަކަށް  ޭބއްވުނު  ގުޅިގެން  ރި  920މައްސަލަތަކާ  ޚިދުމަތް ފަރާތަކަށް  ސެޕްޝަނުން 

ލިޔެކިޔުން ރިސެޕްޝަނުން    5075ސިޓީ އަދި    284ސިޓީ އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި،    1062ދެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން،  

  ަބޔާން ދޫކުރުމާއި، ފައިސާ ަބލައިގަނެ  36ރިޕޯޓު ދޫކުރުމާއި، މައްސަލަތަކާގުޅޭ    97ަބލައިގަތުމާއި، މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  

ފޯމު ޗެކުކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހައިދިނުން ހިމެނެއެވެ. ދަރަނީގެ ރެކޯޑު    4342ރަސީދު ދޫކުރުމާއި، ދަރަނީގެ ރެކޯރޑު ފޯމުގެ    83

ލިޔުންތަކުގެތެރެއި ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުންފުނިތަކުން  ތެރެއިން  އަންގާފައިނުވާތީ  ފޯމްގެ  ތަންފީޒްކޮށް  ނިންމުން  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ން 

 .ފޯމަކަށް ލިޔުން ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ 05އި މައްސަލައެއް އޮތްކަން ަބޔާންކޮށް ޓްރައިިބއުނަލުގަ

 މަސައްކަތް   ކޮމިޓީތަކުގެ   ބޭއްވުނު   ގުޅޭގޮތުން   މަސައްކަތްތަކާ   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  7.1.2

 ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ  ކޮމިޓީއެއްގައެވެ. ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  02އަހަރުތެރޭގައި ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިފައިވަނީ  ވަނަ    2020

  04ޤާނޫނު ދަށުން ޝަކުވާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތާއި ިބޑް އެވޯޑްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ިބޑް އެންޑް ފައިނޭންސް ކޮމިޓީގެ  

 ވެ. ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެ
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   މުވައްޒަފުން   7.1.3

 

 

  އަހަރު  ވަނަ  2020  .އެވެ  23  ޢަދަދަކީ  މުވައްޒަފުންގެ  ިބތި  ފެށުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ  2020  ޓްރައިިބއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާެބހޭ

 11  ކުރެވިފައިވަނީ  ރެކްރޫޓް  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  އޭގެތެރެއިން  ،ވަކިވެފައިވާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  13  ތެރޭގައި

  7  މުވައްޒަފުންނާއި  20  އިގޮތުގަ  މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިމީ  ޓްރައިިބއުނަލުގެ   ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ  2020.  މުވައްޒަފުންނެވެ

 .ހިމެނެއެވެ މުވައްޒަފުން 27 ޖުމްލަ ރަޖިސްޓްރީގައި ޓްރައިިބއުނަލްގެ ހިމެނޭގޮތުން މެންަބރުން

 

   ލުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެ   7.1.4

 މަސައްކަތުގެ ގެމުވައްޒަފުން  އަހަރު  ވަނަ  2020  އުޞޫލުން  އޮންނަ  ކަނޑައެޅިފައި  ބެލުމަށް  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ

 .  ެބލިފައިވެއެވެ ފެންވަރު

 

 

އަހަރުތެރޭ  
ކިވިވަޒީފާއިން ވަ

13

ތިބިއަހަރު ނިމުނުއިރު 

27

އަހަރުތެރޭ ވަޒީފާ  
ދިން

11
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   ންސް އަދި އިނާޔަތްތައް ވަ މުސާރައާއި އެލަ   7.1.5

ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސްގެ -ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އިތުރުން، ނޮން މުސާރައާއި ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރައިިބއުނަލުގެ ވަޒީފާއާެބހޭ

އެލަވަންސާއި  ޕިއޯނުންނަށް ޕެޓްރޯލް، މީގެއިތުރުން ލިެބމުންދެއެވެ.  45މުސާރައިގެ %ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް އަސާސީ  

ގައި ފެރީއިން ދަތުރުކޮށްފައި އޮފީހަށް އަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް ފެރީ އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް އަދި މާލެ ސިޓީ ސަރަހައްދު

 ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވެއެވެ.

 

 ތަމުރީނު  7.1.6

 ވާރކްޝޮޕްތައް އަދި ސެމިނަރ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓްރެއިނިންގ ަބއިވެރިވި މުވައްޒަފުން ޓްރައިިބއުނަލުގެ ރުތެރޭއަހަ ވަނަ 2020

)ތިނެއް( މުވައްޒަފުން  03( ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި 06ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ހަ ) •

 ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ނަރ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިިބގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަ •

 އި މި ޓްރައިިބއުނަލުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.ދިނުމުގެ ސެޝަންގަ

ސީ ތަމުރީނުގެ އޮނިގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ފަރާތުން އާކައިވަލް ޑޮކިއުމެންޓު މޭނެޖުމަންޓްގެ އަސާ •

 )ދޭއް( މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ. 02ގައި މި ޓްރައިިބއުނަލުގެ  1 ލެވެލް

އި މި ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ޕެޓީ ކޭޝް ) ކޭޝް ޖާނަލް( ރޯލް އައުޓް ޓްރެއިނިންގަމި •

 މުވައްޒަފެއް ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

 

 



31 ގެ   33ސަފުހާ    

 
2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

  ލިުބނު ވިއްކައިގެން ތަކެތި ނީލަމުގައި ފައިސާއާއި، އިވާނެގިފަ ގޮތުގައި ފީގެ އިދާރީ ވަނަ އަހަރު 2020 ށްރައިިބއުނަލަޓް

 ނީއާމްދަ

 

 

  ޓްރައިިބއުނަލަށް އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރުމާއި، މައްސަލަތަކުގެ 

މަ ގެންދާ  އަނުބރާ  މައްސަލަތަކާއި  ބާޠިލުކުރާ  ވިއްކުމާއި،  ނަގާފީަބޔާން  ހުށަހަޅާއިރު  ފަހަރު  ދެވަނަ  ހިމެނެއެވެ.   އްސަލަތައް 

ރ. 11,578.00ދަދަކީ  ގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ލިިބފައިވާ ފައިސާގެ ޢަ  2020ޑިސެންަބރު    31މިގޮތުން،  

. މިފައިސާ ވަނީ  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް )މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ )އެގާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށް ރުފިޔާ( އެވެ

 އޮތޯރިޓީއަށް( ޖަމާކޮށްފައެވެ.   

 

   ޚަރަދު   ހިނގި   ބަޖެޓާއި   ފާސްކުރެވުނު   އަހަރަށް   ވަނަ   2020  7.1.7

 

 

 

 

ރ. 8,224,401.90 ޖެޓް ޖުމްލަ ަބ   

ރ. 8,179,784.20  ހިނގި ޚަރަދު 



32 ގެ   33ސަފުހާ    

 
2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

 2020ަބޖެޓް 
ރ.  9,500,00.00މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ދޫކޮށްފައިވަނީ    ، އަހަރަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްވަނަ    2020

ގެނެސްފައިވާ އުނި އިތުރާއެކު ޖުމްލަ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި    ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓަށް  2020. ) ނުވަމިލިއަން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ( އެވެ

ވީސްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އެއް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި( ވެއެވެ. ޖުމްލަ  ދެލައްކަ ސައު ރ. ) އަށްމިލިއަނ8,224,401.90ްރެކޯޑުކުރެވިފައި  

އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ނުވަހާސް   އަށްމިލިއަން  )ރ. 8,179,784.20ލަށް ޚަރަދު ވެފައިވަނީގެ ނިޔަ   2020ޑިސެންބަރ   31ލިބުނު ބަޖެޓުން  

  . ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ ވިހި ލާރި( އެވެ

 

   ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު 2020

 ގަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތާެބހޭ ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މައިގަނޑު ފައިނޭންސް ަބއިގެ ޓްރައިިބއުނަލުގެ

 މުވައްޒަފުންގެ، ތައްޔާރުކޮށް ަބޖެޓް ލަފާކުރާ އަދި ބެލެހެއްޓުމާ ޓްރައިިބއުނަލުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

 ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ހިމެނެނީ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ަބއިގެ. ހިމެނެއެވެ މަޖެއްސުންހަ ކަންތައްތައް މުސާރައިގެ

 .ހޯދައިދިނުމެވެ  ޚިދުމަތްތައް މުދަލާއި ޭބނުންވާ މަތީން އުޞޫލެއްގެ ކުރެވޭނެ ދަތިނުވެ މަސައްކަތްތައް

 
 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު 5,420,898.89

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  398,258.19

 އެހެނިހެން ރިކަރެންޓް ޚަރަދު 2,360,627.12
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2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޯޕޓު   

 

 ެގ ނިންމުން ރިޕޯޓު .8

ނު  ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށް އަހަރު ތެރޭގައި ޙާޞިލުކުރެވު   2020

ފުޅާކޮށް   އިތުރަށް  ޚިދުމަތްތައް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ބަދަލުތަކާއި  ގެނެވުނު  ހިންގުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ޚިދުކަންކަމާއި،  މަތް  ފުރިހަމައަށް 

ށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް މި ރިޯޕޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ޓްރައިބިއުނަލް ހަރުދަނާކޮ 

މްރީނުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާބެހޭގޮތުން  އަހުލުވެރިކޮށް ތަމުހިންމުކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ބަދަލުތަކާއި އަދި މި ދާއިރާއަށް މީހުން  

މިހިނގާ   ނިންމާލަނީ  ކާމިޔާބު އަހަރަކަށްވެ ޓްރައިބިއުނަލުގެ    2021މި ރިޯޕޓުގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ. މިރިޯޕޓު  އަހަރަކީވެސް  ވަނަ 

ގެ ޙަޟްރަތުގައި  هللاރެއްކަމުގައި ލެއްވުން އެދި މާތް   ޙާޞިލުވާނެ އަހަޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން

 ދުޢާ ދަންނަވަމުންނެވެ. 
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