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 ތަޢާރަފް  ރިޕޯޓްގެ 

ރިޕޯޓަކީ   ޓްރައިބިއުނަލު  ވަނަ 2021މި  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަލިއަޅުވާލާ އަހަރު  މައްޗަށް  ގޮތުގެ  ހިނގާފައިވާ  މަސައްކަތްތައް  ގެ 

 . އަހަރު ފުރުނު އަހަރެވެ)ތޭރަ(   13އުފެދުނުތާ  އަހަރަކީ ޓްރައިބިއުނަލް  ވަނަ 2021. ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ

 ށްޓްރައިބިއުނަލަ ،ހިންގުމާއި އިދާރީ ،މަޢުލޫމާތާއި މުއްޢާ ގެޓްރައިބިއުނަލުއެކުލަވާލެވިފައިވާނީ   ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު މިރިޕޯޓުގައި

 މަސައްކަތަށް ޓްރައިބިއުނަލުގެ   އަދި ކުރިމަގާއި  ގެޓްރައިބިއުނަލު  ،ތަފްޞީލާއި މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ އަހަރު ވަނަ  2021

 ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަތްތައް ޞީވަ އިންސާނީ އަހަރު ވަނަ  2021 އިތުރުން މީގެ. މައްޗަށެވެ ބަދަލުތަކުގެ ގެނެވުނު އަހަރު  ވަނަ 2021

 އޮންނަ  ގުޅުން މަސައްކަތްތަކާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަދި. ޙިއްޞާކުރެވިފައިވާނެއެވެ ރިޕޯޓުގައި  މި ތަފްޞީލު ގެމަސައްކަތްތަކު ކުރެވުނު

 މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް  ބަދަހިކޮށް ގުޅުން އްސަސާތަކާއަމު އެކި

 .ވާނެއެވެ އަލިއަޅުވާލެވިފައި ވެސް ގޮންޖެހުންތަކަށް  ކުރިމަތިވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ ،ތަފްޞީލާއި
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 ގެ ބަޔާންރައީސާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  .1

ކަމުގައި ފޮނުއްވި މި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ. ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްهللا އެންމެހައި ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި  

އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާއަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އަދި މި ޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި  

 ބުން ޝާމިލްކުރަމެވެ.ޙާއަޞް

ޙައްޤުތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާތައް   ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަކީ ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ

ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަން   2008ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަމުގެ އަސާސީ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށް  

  އިދާރާއެކެވެ. ފައިވާ އްދާގެ ދަށުން އުފަ( ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ފެށުނު 

މަޤްޞަދަކީ  އެއް  މުހިއްމު  އެންމެ  ޤާއިމުކުރެވުމުގެ  ވަކިން  ޓްރައިބިއުނަލެއް  ޚާއްޞަ  ބެލުމަށްޓަކައި  މައްސަލަތައް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ސަލަތަކަށް  ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފުންނާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ބަލައި އެ މައް

އިންޞާފުވެރި ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

މުކަމުގައި ދައުރު ވަރަށް މުހިއްޓްރައިބިއުނަލުގެ  ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް އެފަރާތްތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  

ކޮންމެ   ވަޒީފާއަކީ  ކަމެއްކަމުން،  މީހެއްގެ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ލާމެހިފައިވާ  ގުޅި  ޙައްޤުތަކަކާއި  އަސާސީ  ގިނަ  ނުހަނު  ވެސް 

އަމާޒަކަށް ވެފައިވަނީ ވަޒީފާއާގުޅޭ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކުގައި އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު އަވަސް ޙައްލެއް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  

 ދިނުމެވެ. ހޯދައި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބުއުނަލްގެ   ، ބަލާއިރުވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތަށް   2021މަސައްކަތްތައް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  

ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުސޫލު އިދު އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު  އާންމު މަޖިލީހުގެ ގަވާ

 މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި  އެކުލަވާލައި ގެޒެޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ޓްރައިބިއުނަލގެ އަޑުއެހުންތައް  އްދުމުގެ އިތުރަށް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އައު މަޤާމުތަކެއް އުފެ

ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން ރޫމެއް  ހިއަރިންގ  އިތުރު  ގެންދިއުމަށް  ގުޅިގެން    ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކުރިއަށް  ބަދަލުތަކާ  ގެނެވުނު  މިގޮތުން 

ނިންމާފައިވާ   2021ފާއިތުވެދިޔަ   މައްސަލަތައް  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  އަޅާބަލާއިރު  އަހަރުތަކާ  ކުރީ  އަހަރަކީ  ވަނަ 

ފޯރުކޮށްދީ،  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ހަރެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް،  އަ ފުރިހަމަގޮތުގައި  އަމާޒުތަކަށް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ޚިދުމަތްތައް 

ވަޒީފާއާބެހޭ   އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ހުރިކަން  ގޮންޖެހުންތަކެއް  މަސައްކަތްތަކުގައި  ކުރެވެމުންދާ  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި 
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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް   .2

 ތަޢާރަފްޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  .2.1

 

ފަރާތާ ދެމެދު އުފެދޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް    އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އުލުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއިޙަކީ ވަޒީފާގެ މާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ

ބަރު ންވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެ  2008ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން،    84)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  

އެކުލެވިގެންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ވަނަ ދުވަހު އުފައްދަވާފައިވާ މުއައްސަސާއެކެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް  29މަހުގެ  

ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ    ޗަށެވެ. އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްބަރުންގެ މައް ންމެ )ހަތެއް(    7ކުރައްވާ  އްޔަންޢަ

 ކުރައްވާ ރައީސްއަށެވެ.އްޔަންޢަމެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ )ހަތެއް(   7މި 

 ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދާކުރާ ވަޒީފާ މާޙައުލުގައި ވަޒީފާގެ ރާއްޖޭގެ އުފެދުމާއެކު ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒީފާއާބެހޭ

 ހުށަހަޅައިގެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ނުގޮސް ކޯޓުތަކަށް  ޝަރުޢީ މައްސަލަތައް އައި ދިމާވަމުން ދާއިރާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ

 ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ އުފެއްދުމަށްފަހު ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒީފާއާބެހޭ. ދިޔައެވެ ތަނަވެސްވެގެން ފުރުޞަތު ޤާއިމުކުރުމުގެ އިންޞާފު

 ނިންމާ  ގައި 2009 ޕްރީލްއެ 13 ވާއިދު'ގަ ޓްރައިބިއުނަލުގެ'ވަޒީފާއާބެހޭ    އެކުލަވާލެވުނު ބެލުމަށް މައްސަލަތައް ދަށުން

 މައްސަލަ  ގެނެސް އިޞްލާޙުތައް އިދަށްވާގަ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަހަރުތެރޭގައި)އެގާރަ(   11 ވޭތުވެދިޔަ  .ފެށުނެވެ  ބަލަން މައްސަލަތައް
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ފެށުނު    ގައި ޢަމަލުކުރަން  2009ޕްރީލް  އެ  13 މިގޮތުން   .ކުރެވިފައިވެއެވެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަވަސް މަސައްކަތް ބެލުމުގެ

 ޗު ރިމާ  01ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ.    2010  ޗުރިމާ  01' އަލުން އަކުލަވާލައި  ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވާއިދު ބަދަލުކޮށް 'ގަ

ޢަމަލުކުރަންފެށި    2010 މިހާރު    ވާއިދުޤަޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގައި  ގެނެވުނުނަމަވެސް  އިޞްލާޙުތަކެއް  އެކިމަރުޙަލާގައި 

ވާއިދު  ގަބިއުނަލުގެ  ޓްރައިވަޒީފާއާބެހޭ  ކުލަވާލެވުނު 'ގައި މުހިއްމު ގިނަ ބަދަލުތަކާއެކު އެ  2015  ޗު ރިމާ  10ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ  

އަމުލުކުރަމުންގެންދާތާ    ށެވެ. އަ'  2015 އަހަރު  06މިގާވާއިދަށް  ހިންގުމުގައި ދުވަސް  )ހައެއް(  މައްސަލަތައް  ވެފައިވާއިރު، 

މު ކޮށް މަސައްލަތައް އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުމަޓަކައި ގަވާއިދަށް ގެންނާންޖެހޭ މުހިން ދަނާއަމުލުކުރަމުން ގެންދާގޮތް އިތުރަށް ހަރު

މެންބަރުންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ޑްރާފްޓްކޮށް،   ގަވާއިދުއައު  އިސްލާހުތައް ހިމެނޭހެން،  

 ފޮނުވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ޓްކުރުމަށްޓަކައި ގެޒެ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަމާޒު 

މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އުފެދޭ 

 ބަލައި ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގައި އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުން 

 މަޤްޞަދު 

ފަރާތާ ދެމެދު  ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އުލުގައި، ވަޒީފާދޭ ޙަގެ މަޤްޞަދަކީ، ވަޒީފާގެ މާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު

ދެއްގައި ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އިވާގައުފެދޭ މައްސަލަތަކާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ 

އެއްބަސްވުމެއްގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް، 

 .ލުއިފަސޭހަކޮށް ބަލައި ނިންމުމެވެ

 
 ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތައް 

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުން. ހަމަހަމަކަން:

 ނުރަނގަޅު ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެތިބެ މަސައްކަތްކުރުން. ތްތެރިކަން:ހަ ނަޒާ

މީހުން ބޭނުންކުރުމާއި، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފަންނީ ޤާބިލު  ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް:

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން.
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 އިޚްތިޞާސްޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  .2.2

 ދެމެދު ފަރާތާ އަދާކުރާ  ވަޒީފާ ،ދޭފަރާތާއި ވަޒީފާ އުލުގައިޙަމާ ވަޒީފާގެ،  މަސައްކަތަކީ މައިގަނޑު ގެޓްރައިބިއުނަލު ވަޒީފާއާބެހޭ

 ބެލުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާއާބެހޭ ދަށުން ގެތަކުޤާނޫނު އެހެނިހެން އަދި ދަށުންނާއި ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ،  މައްސަލަތަކާއި އުފެދޭ

 ބެލިދާނެ ޓްރައިބިއުނަލުން މިގޮތުން. ނިންމުމެވެ ބަލާ ލުއިފަސޭހަކޮށް،  އަވަހަށް ވީހާވެސް މައްސަލަތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 . ހިމެނެއެވެ މައްސަލަތައް ބާވަތްތަކުގެ  ތިރީގައިވާ ތެރޭގައި ސަލަތަކުގެމައް

 ތައްމައްސަލަ ޅާހުށަހަ ޚިލާފުވާކަމަށް އުޞޫލުތަކާ އަސާސީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ވަނަ  2 ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ •
 ތައްމައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާ އަދާކުރި ވަޒީފާ  ބުނެ  ވަކިކުރިކަމަށް ވަޒީފާއިން ނެތި  ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ •
 ތައްމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ބުނެ ނުދޭކަމަށް އުޖޫރަ ދޭންޖެހޭ ކުޑަމިނުން އެންމެ މުވައްޒަފަށް •
 ތައްމައްސަލަ ޅާހުށަހަ ޚިލާފުވާކަމަށް އެއްބަސްވުމާ ވަޒީފާގެ •
 ނިންމާ މިނިސްޓަރު ގުޅިގެން ޝަކުވާއަކާ ހުށަހަޅާ މިނިސްޓަރަށް ބެހޭގޮތުން އެޖެންސީއަކާ ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާ •

 ތައްމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނާފުކުރުމަށްޢުއިސްތި ނިންމުން   އެ، ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ނިންމުމަކާމެދު
 ތައްމައްސަލަ ޅާހުށަހަ ބެހޭގޮތުން އެޖެންސީއަކާ ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާ •
 ޅާހުށަހަ ޚިލާފުވެގެން އެއްބަސްވުމަކާ ތަމްރީނާބެހޭ  ނުވަތަ،  އެއްބަސްވުމަކާ ގެންގުޅުމާބެހޭ ވަޒީފާގައި ދިނުމަށް ތަމްރީނު •

 ތައްމައްސަލަ
 މާއްދާތަކަށް  ޤާނޫނުތަކުގައިވާ  ހެދިފައިވާ ގުޅޭގޮތުން  ޞިއްޙަތާ ނުވަތަ،  ރައްކާތެރިކަމަށް މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ  •

 ކަނޑައަޅާ  ގޮތަށް އަތުރާފައިވާ މެޝިނަރީ ނުވަތަ  ޝިނަރީއަށް މެ ބޭނުންކުރާ  ތަނުގައި ކުރުމަށްޓަކައި ތިރާމްއިޙް  ފުރިހަމައަށް
 ހުށަހަޅާ  ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އަމުރާމެދު  ކުރާ   އޮފިސަރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ގެނައުމަށް  ބަދަލު ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ  ވަކި

 ތައްމައްސަލަ
 ޤަބޫލުކުރެވޭ  ދިމާވެދާނެކަމަށް ނުރައްކަލެއް ޔަޤީނުންވެސް ފުރާނައަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ •

 ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އަމުރާމެދު ކުރާ އޮފިސަރުން ވަޒީފާއާބެހޭ އެޅުމަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަކިކަހަލަ،  ދަނޑިވަޅުތަކުގައި
 ތައްމައްސަލަ ހުށަހަޅާ

 އެޅުނު އެފިޔަވަޅު ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ނުވާ   އެކަށީގެން  ފިޔަވަޅަކީ އެޅި  ތަބާނުވުމުން މިންގަނޑަށް އަޚްލާޤީ މަސައްކަތުގެ •
 ތައްމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ދެކިގެން މުވައްޒަފު

ނަންބަރު   • ހުއްޓުވުމުގެގޯނާކުރު ޖިންސީފުރައްސާރަކުރުމާއި )  2014/16ޤާނޫނު   ޅާ ހުށަހަ  ދަށުން ގެ   (ޤާނޫނު  ން 
 މައްސަލަތައް

 ތައްޖިންސީ ތަފާތުކޮށްގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި •
 )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް  2019/16ޤާނުނު ނަންބަރު  •
 މައްސަލައެއް ކޮންމެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި   ޤާނޫނެއްގައި ބަލަންޖެހޭކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުންވަޒީފާއަބެހޭ  •
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 ތާރީޚްޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޒ .2.3

 ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 84 ބާބުގެ ވަނަ 10 ގެ (ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ބަރު ންނަ ޤާނޫނު

 ރައީސާއަކީ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ . ދުވަހުއެވެ ވަނަ  29 މަހުގެ ބަރުންޑިސެ އަހަރުވަނަ   2008 އުފައްދާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލް

 1 ފުލްޓައިމް މީގެއިތުރުން. ސީދީއެވެ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައީސްއަކީ ނައިބު އަދި. ނާޒިމާއެވެ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް

ޓްރައިބިއުނަލަށް . ވިފައިވެއެވެކުރެއްޔަންޢަ މެންބަރުން  )ހަތަރެއް(  4 ޕާރޓްޓައިމް މެންބަރަކާއި)އެކެއް(   ވަޒީފާއާބެހޭ  ނަމަވެސް 

މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި   ޕާރޓްޓައިމް  އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި  ސްހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން، މައްސަލަތައް ވީހާވެ

 . ހަމަޖެއްސެވިއެވެ ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރުގެ 2009 ގޮތުގައި  މެންބަރުންގެ ފުލްޓައިމް މެންބަރުން  )ހަތަރެއް(  4ތިއްބެވި 

އައްޔަން ދައުރުގެ  ދެވަނަ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ފުރަތަމަ  މަޤާމަށް  އިދުރީސް  ކުރެވިފައިވަނީރައީސްގެ   އަލްފާޟިލް 

ކުރެވުނު މިދައުރުގައި ފުރަތަމަ އައްޔަން  .ވެޢަލީއެهللا ޢަބްދު ކުރެއްވީ އަލްއުސްތާޛުރައީސްއަކަށް އައްޔަން ނައިބު  އަދި. އިސްމާޢީލްއެވެ

ގައި ރައީސްކަމަށް   2016  ގައި ވަނީ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޮގަސްޓު  2016ޖޫން    27ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސް  

އައްޔަނު ރަޝާދު  ފާއިޒް  ޙުސައިން  އަލްއުސްތާޛު  އަލްއުސްތާޛު  މަޤާމަށް  ރައީސްގެ  ނައިބު  އައްޔަނު ލް  ޢީސްމާއިކޮށް   އަޙްމަދު 

މެންބަރުކަމުގެ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަނަ ދުވަހު އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު    2017ނޮވެންބަރު    02ކުރެއްވެވިއެވެ. ނަމަވެސް  

މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި އޭރު    ޓްރައިބިއުނަލުގެގުޅިގެން    ވުމާމަޤާމުންނާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި

ކުރެއްވެވިއެވެ.   ގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުވަނަ ދުވަހު ނައިބު ރައީސާ  2017ޑިސެންބަރު    12ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފިޟްލީން  

ހޮވިވަޑައިގަތުމާ ޤާޟީކަމަށް  ކޯޓުގެ  ދެވަނަ  ސިވިލް  ރަ   ދައުރުގެ  ގުޅިގެން  ފާއިޒު  ޙުސައިން  އަލްއުސްތާޛު  ޝާދު ރައީސް 

 އަދި ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވިއެވެ.ކަމުންނާއި މެންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ

ވަނަ ދުވަހު އެ    2018  މޭ   06ހުންނެވީ    ރައީސްގެ މަޤާމުގައި  ޓްރައިބިއުނަލުގެވަޒީފާއާބެހޭ  ހަމައަށް    އާ   2019އޮގަސްޓު    27

އައްޔަން ޝިފާޢުއެވެ.މަޤާމަށް  އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ    2019ޖަނަވަރީ    08  ކުރެވުނު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

ޓްރައިބިއުނަލުގެ   ދުވަހު    ވަނަ  2019ސެޕްޓެންބަރު    04މުޙައްމަދު ޒާހިރު ވަނީ  އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު  

މަޤާމަށް   ވަނަ ދުވަހު އެ  2019ޗު  މާރި  25އަދި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ  އްވާފައެވެ.  ކުރައްޔަންޢަ  ރައީސްކަމަށް 

އަލްއްޔަންޢަ ވަނަ ދުވަހު އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު    2019މާރިޗު    25ޒުހައިރުއެވެ. އަދި  هللا ޢާމިނަތު ޢަބްދު   އުސްތާޛާކުރެވުނު 

ޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު  އާއި  މުޙައްމަދު  ވަނީهللا މަހީރާ  މެންބަރުކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިޒާރު   މިފްރާޒް 

 ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. 
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ފާ އު މުޙައްމަދު ޒާހިރު އިސްތިއަލްއުސްތާޛު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި    ގައި  2020ޖަނަވަރީ    31

މުސްއަލްއުސްތާޛު    ގައި  2020މާރިޗު    16ދެއްވުމުން   ޓްރައިބިއު  ފާޠައަމްޖަދު  ރައީސް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަމަށް ނަލުގެ 

ހަމަ އެތާރީ ވަނީ  އަލްއުސްތާޛު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމަށް  ގައި  ޚުއައްޔަނުކުރެވުނެވެ. އަދި  އިބްރާހީމް  ޙަސަން 

 އަމްޖަދު މުއްސަތަފާ  ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.އަލްއުސްތާޛު  ގައި  2021ޖުލައި    21 އެހެންނަމަވެސް  އްވާފައެވެ.ކުރައްޔަންޢަ

އަހަރުގެ    2020 މަހުގެ  ވަނަ  ދުވަހު  01ޑިސެންބަރު  އިބްރާހީމްމަނިކުއަލްފާޟިލާ    ވަނަ  ޓްރައިބިއު   ލީލާ  ނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ 

  މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނެވެ.

ކަމަށް  ގައި    2021ޖަނަވަރީ    20 ރައީސް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ޢަބްދުވަޒީފާއާބެހޭ  އާމިނަތު    ޒުހައިރުهللا އަލްއުސްތާޛާ 

އެތާރީ   އައްޔަނުކުރެވުނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުގެގައި  ޚުހަމަ  ކަމަށް    ވަޒީފާއާބެހޭ  ރައީސް  އިބްރާހީމް ނައިބު  ޙަސަން   އަލްއުސްތާޛު 

ސްތާޛާ މަރިޔަމް ރިޝްފާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު ދައުރަކަށް  އަލްއު ގައި    2021އޮގަސްޓް    10އައްޔަނުކުރެވުނެވެ. އަދި  

 އައްޔަނު ކުރެވުނެވެ.
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 ޒުހައިރު هللا އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު
 )ރައީސާ( 

 އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން  
 )ނައިބު ރައީސް( 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ އަލްއުސްތާޛާ 
 )މެންބަރު( 

 ޝަމްޢާ މަރްޔަމް  އަލްފާޟިލާ 
 )މެންބަރު( 

 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 
 )މެންބަރު( 

 ލީލާ އިބްރާހީމް މަނިކު  އަލްފާޟިލާ 
 )މެންބަރު( 

 މިފްރާޒް ނިޒާރުهللا ޢަބްދުއަލްއުސްތާޛު 
 މެންބަރު( )
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   އިދާރީ އޮނިގަނޑުޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  .2.4

 

 މަސައްކަތްތައް ޓްރައިބިއުނަލުގެ   ދަށުން  ރައީސްގެ  . ރައީސްއެވެޓްރައިބިއުނަލުގެ   އިސްފަރާތަކީ އެންމެޓްރައިބިއުނަލުގެ  ފާއާބެހޭ  ވަޒީ

 ، މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އިތުރުން  ރައީސްގެ ނައިބު ރައީސްއާއިޓްރައިބިއުނަލުގެ  . ރައީސްއެވެ ނައިބު އިސްފަރާތަކީ ބެލެހެއްޓުމުގެ

 . ހިމެނެއެވެ މެންބަރުން)ފަހެއް(  5 ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ޑިޕާރޓްމަންޓާއި  ލީގަލް އެއީ. ށެވެޓަ ޑިޕާރޓްމަން  ނެއް( )ތި   3 މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބެހިފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލް

ކީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ އަޑިޕާރޓްމަންޓް ލީގަލް. އެވެޑިޕާރޓްމަންޓް  ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްއާއި ސަޕޯޓް ސަރވިސް

ތެ މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި،  ގުޅިގެން  މައްސަލަތައް  މައްސަލަތަކާ  ނިމިފައިވާ  ރެއިން 

 މަސައްކަތް މައިގަނޑުޓްރައިބިއުނަލުގެ   ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްއަކީ  ކުރުމެވެ.  ތައްއިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

 އަދި . އެވެޑިޕާރޓްމަންޓް  ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ކަމަށްވާ

 
ބަރުން މެން

 

 
ސަޕޯޓް ސަރވިސް  

ޑިޕާރޓްމަންޓް
 

 
ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް  

ޑިޕާރޓްމަންޓް
 

ގަލް ލީ
ޑިޕާރޓްމަންޓް  

 
މެންބަރުންގެ އާންމު 

މަޖިލިސް
 

 ީލގަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން   

ބަރުންގެ ސެކްޝަން  M1  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން     މެން

 M2  ްބަރުންގެ ސެކްޝަނ  މެން

 M3  ްބަރުންގެ ސެކްޝަނ  މެން

 M4  ްބަރުންގެ ސެކްޝަނ  މެން

 M5  ްބަރުންގެ ސެކްޝަނ  މެން

 M6  ްބަރުންގެ ސެކްޝަނ  މެން

 M7  ްބަރުންގެ ސެކްޝަނ  މެން

ކްޝަން އެޑްމިން އެންޑް އެޗް އާރު ސެ

ރޮކިޔުމަންޓް   ފައިނޭންސް އެންޑް ޕް
ސެކްޝަން

އި ޓީ ސެކްޝަން އަ

 
ރައީސް 

 
 

ނައިބު ރައީސް
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ވެ. އެޑިޕާރޓްމަންޓްއި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރާ  ޓްރައިބިއުނަލްގަ އަކީޑިޕާރޓްމަންޓް ސަޕޯޓް ސަރވިސް

ބަލަހައްޓަނީ  އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް  ލޮޖީ ޓެކްނޮ އިންފޮރމޭޝަން އަދި،  ޕްރޮކިއުމެންޓް،  ފައިނޭންސް ،ކާއިމުވައްޒަފުންނާގުޅޭ މަސައްކަތްތަ

 ނެވެ. ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ސަޕޯޓް ސަރވިސް

ގެނެވިފައިވެއެވެ.    2021ށް  އޮނިގަނޑަޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ   ބަދަލުތަކެއް  އަހަރުތެރޭގައިވަނީ  ގެނެވުނު  ވަނަ  މިގޮތުން 

މަޤާމަކީ    )ދޭއް(  2މަޤާމު އިތުރުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަލަށް އިތުރު ކުރެވުނު  )ދޭއް(    2ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އައު  

 ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމާއި ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމެވެ.

 އަހަރު ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތައް  ވަނަ 2021  .2.5

 ނުލިބުން   ބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް މެން 

ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ދާއިރާއަކަށްވުމުން ފުރުޞަތުނެތް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކުރެވިގެން ޚާއްޞަ އެކަމަށް ރާއްޖޭގައި ދާއިރާއަކީ ލޭބަރ

މި ދާއިރާއިން  މެންބަރުންނާއި  .ފާހަގަކުރަމެވެ ވާކަން ދަތިތަކެއް ތަމްރީނުތައް ހޯދުމުގައި ބޭނުންވާ ކޮންމެހެން މުވައްޒަފުންނަށް 

ބޭރުގެ ޓްރައިބިއުނަލުގެ   ރާއްޖެއިން  ހޯދަންޖެހެނީ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު  ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  މެންބަރުންނާއި 

ބަޖެޓް    އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބަޖެޓުގައި ތަމްރީނުކުރުމަށް  ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު    2021އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.  

އިންޓަރނޭޝަން   ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިނުވެއެވެ.  2021ތުމުން  ލިބިފައިނެ

އަހަރުތަކުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު   ފާއިތުވިގެ ފަރާތުން  (  އައި.އެލް.އޯ )ލޭބަރ އޯގަރނައިޒޭޝަން

އައި.އެލް.އޯ އިން މި ޓްރައިބިއުނަލަށް އެއްވެސް ފެލޯޝިޕް ރު  ވަނަ އަހަ  2021އާ ގުޅިގެން    19-ކޮވިޑް  ،ލިބެމުން އައިނަމަވެސް

ށް ގެންގޮސްފައިވާ އޮންލައިން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ނަމަވެސް، އައި.އެލް.އޯއިން ކުރިއައެހެން  ފުރުޞަތެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.

 ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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 ހަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވުން ވައަވަސްއަ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއި މުވައްޒަފުން  

 
 މުވައްޒަފުން ވަކިވެފައިވާ މިންވަރު އިންސައްތައިން އަހަރު  ތިން ވޭތުވެދިޔަ  

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތްތައް ގިނަވުމާއެކު، މައްސަލަތަކުގައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ވަރަށްބޮޑަށް   މަސައްކަތްތައްވަނީ  ސެކްޝަންތަކުގެ  ޚާއްއިތުރުވެފައިވާތީ،  ސެކްޝަންގެ ޞައިތުރުވެފައެވެ.  ލީގަލް  ގޮތެއްގައި 

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމުން މައްސަލަތައް ނިންމަން ބޭނުންވާ ބާރުމިނުގައި ނިންމުމަށްދަނީ  ބުރަވެ،    ތައްމަސައްކަތް

މިނި އެހެނިހެން  ނުލިބުމާއި  ފުރުޞަތުތައް  ތަމްރީނު  ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.  އަޅާބަލާއިރު  ހުރަސްތަކެއް  މުއައްސަސާތަކާއި  ވަން 

  މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ އުޖޫރަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުން  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  

  ގޮންޖެހުންތަކެއްދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.  ބޮޑެތި

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ   ،ސަބަބުން  ދޫކޮށްދިއުމުގެއަވަސްއަވަހަށް ވަޒީފާ    މުވައްޒަފުން  އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމާއި

ފެންނަ    ންވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ޤަވާއިދަށް ގެންނަ  މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި

   ގެންދެވެއެވެ. ށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުއެކައްމު މަސައްކަތްތައް އިޞްލާޙުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްފަދަ މުހި

ކަމާގުޅޭ  ދިނުމަށް  ހޯދައި  ފުރުޞަތުތައް  ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުންނަށް  ގެނައުމަށާއި  ބަދަލުތަކެއް  އޮނިގަނޑަށް  މުވައްޒަފުންގެ 

 ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް މިހާތަނަށް  މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މަސައްކަތްތަކެއް

 ހޯދިފައެއްނުވެއެވެ.
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 ކުރިމަގުޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ   .2.6

 ދާއިރާތައް  މައިގަނޑު  އިސްކަންދޭނެ  ށް ރޭވުމަ   ގައި ކުރިމަގު  މަސައްކަތްތައް ޓްރައިބިއުނަލުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރުން އަދި އަވަހަށް މައްސަލަ  .1

 .ކޮށް ހިންގުންއިމުޤާބަލައި  ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް 

ލިބޭނެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ   .2 ފަސޭހައިން  ރާއްޖެއަށް  މުޅި  ފުޅާކޮށް  ކުރެވެން  ޤާއިމު  މު އިންތިޒާޚިދުމަތްތައް  ކުރުމަށް 

 ހުރިކަންކަން ކުރުން.  

 ކުރަން ކުރެވެން ހުރިކަންކަންކުރުން.ޛުނިންމުންތައް ތަންފީޓްރައިބިއުނަލުގެ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން  .3

 . ކުރުންޤާއިމުސްޓަމެއް  މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ކްލެއިމް މެނޭޖްމެންޓް ސި .4

 . ދައުލަތާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްއާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން .5

 މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ހޯދައިދިނުން.  .6

ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި  ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލްއާއި އަދި މިދާއިރާއާ   .7

 ކުރެވެން ހުރިކަންކަންކުރުން. 

 މެންބަރުން ޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  .2.7

 ހިމެނޭ މައްސަލާގައި،  ޤަވާޢިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ

 ދިރާސާކޮށް  ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޙާޟިރުވާ އަޑުއެހުންތަކަށް މައްސަލައިގެ އަދި ލިއުންތަކާއި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން

ބެލުމަށް    މައްސަލަތައްޓްރައިބިއުނަލުގެ   ނިންމަނީ މެންބަރުންނެވެ. މީގެއިތުރުން މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް 

ހެދުމާއި،  އި ވާގަ ބޭނުންވާ  ގެނައުމާއިގަދުތައް  އިޞްލާޙުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ހިންގުމަށް   އިދާރީގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލް،  ވާއިދުތަކަށް 

ގަވާއިދުތަކާ އަދި  އި އެކުލަވާލަންޖެހޭ  މެންބަރުންގެ   ބަދަލުތައް މުހިންމު ގެންނަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް  މަޖިލީހަށް ގެންނަނީ  ޢާންމު 

)އަށާރަ(   18 މެންބަރުންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ  ވަނަ އަހަރު 2021 މިގޮތުން   މަޝްވަރާގެމަތިންނެވެ.ހުށަހަޅައިގެން މެންބަރުންގެ 

 . ބޭއްވިފައެވެ ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް
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 ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް  .3

އަހަރު 2021 ހިމެނޭނީ މިބައިގައި  ގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ،  މަސައްކަތްތަކާއި މުހިންމު ކުރެވިފައިވާ ވަނަ 

 ހުށަހެޅުނު ށްޓްރައިބިއުނަލަ އަދި،  ޕްރޮސީޖާތަކާއި ،  ޕޮލިސީތަކާއި  ޢަމަލުކުރަންފެށުނު ބަދަލުތަކާއި  ގެނެވުނު ޤަވާޢިދުތަކަށް ޤާނޫނާއި

 . މަޢުލޫމާތެވެ މައްސަލަތަކާބެހޭ

 

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް  2021 .3.1

ވަނަ ފަންގިފިލާގެ   03އަދި    02ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި   •

މަސައްކަތް   މަރާމާތުކުރުމުގެ  ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި  ވެއެވެ.  ބެލްކަނިތައް އޮފީސް  ކުރެވިފައި  ޖަނަވަރީމަހު 

 މުވައްޒަފުންނަށް ތިބެވޭނެ ޖާގަ މިހާރު ވަނީ ތަނަވަސް ވެފައެވެ. 6ޖާގަ އިތުރުކުރުމުން އިތުރަށް  ށްމިގޮތަ

 މިމަސައްކަތާއިއެކު ރިސެޕްޝަން އޭރިއާވެސް އިތުރަށް ޖާގަ ލިބޭނޭހެން ފަރުމާ ކުރެވުނެވެ.  •

ވުނެވެ.  ކުރެ ކުރެވި ސައުންޑް ސިސްޓަމް ހަރުއަރިންގ ރޫމެއް ތައްޔާރު  ހިއިތުރު  މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް   •

 އް ލިބިގެންދިޔަ ކަމެކެވެ.މުމަށް އަވަސްކަމެނިން އްކީ މައްސަލަތަމިކަމަ

އިބިއުނަލްގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބުއުނަލްގެ އާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، އެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ  •

 ޝާއިޢު ކުރެވުނުވެ.ގައި  2021އޮގަސްޓު  25ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި 

މިންގަނޑު • ތަބާވާންޖެހޭ  ސުލޫކީގޮތުން  މެންބަރުން  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ނެގުމުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޗުއްޓީ  ހާޒިރީއާއި  ތަކާއި، 

 2021އޮގަސްޓު    25އް އެކުލަވާލައި، އެ އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެ

 ގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނުވެ. 
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 މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު  .3.2

 

ޖުމްލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  )އެކެއް( ކުންފުނިން    01  ރާތަކުންނާއި ފަ  )ހަތަރުސާތޭކަ ނަވާރަ(  419ވަނަ އަހަރު    2021

ދޭއް(    282 އަށްޑިހަ  ހިމެނޭހެން(   އްސަލައެއްމަ)ދުއިސައްތަ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅި  ފަރާތްތައް  ގިނަ  ފަރާތަށްވުރެ    )އެއް 

އަހަރު    2021  ޅާފައިވާއިރު،ހުށަހަ ހުށަޅާފައިވާކަން   12ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު    2020ވަނަ  )ބާރާ( މައްސަލައެއް އިތުރަށް 

ވަކިކުރުމާ   2021ހަގަކުރެވެއެވެ.  ފާ ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ބާވަތްތަކަށް ބާލައިރު ޤާނޫނާ  ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ  ވަނަ އަހަރު 

)ސާޅީސް ހައެއް( މައްސަލަ    46މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުދިނުމާ ގުޅިގެން  އް، އަދި  )ސަތޭކަ ފަނަރަ( މައްސަލައެ  115ގުޅިގެން  

 ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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އަހަރު ހުށެހެޅުނު    2021 ބާރަ( އަންހެން    112)ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ދޭއް( މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ    282ވަނަ  )ސަތޭކާ 

)އެކެއް(    01އްތަ ފަންސާސް ނުވައެއް( ފިރިހެން ބޭފުޅުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ކުންފުންޏަކުން  )ދުއިސަ  259ބޭފުޅުންނާއި،  

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 

,  ކުރުންވަޒީފާއިން ވަކި

115

މުސާރައާއި 

,  ގުޅޭއިނާޔަތްތަކާއި

46

121, އެހެނިހެން

ްތައްޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތ
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( މައްސަލައަކީ ދިވެހިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަހެއް)ދުއިސައްތަ ސާޅީސް    245ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން    2021

އިވާ  ހުށަހަޅާފަ  ތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުން   ކީ )ދިހައެއް( މައްސަލައަ  10ކެވެ. އަދި  މައްސަލަތަ

)ތިނެއް(    3)ފަހެއް( ރައްޔިތަކު، އިންޑިއާގެ    5ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްރީލާންކާގެ  މީގެ އިތުރުން،    މައްސަލަތަކެވެ.

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. )ތިނެއް( ރައްޔިތަކު 3 ގެލިޕީންސްފިރައްޔިތަކު އަދި  
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 587އަހަރު ފެށުނުއިރު ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކާއެކު ޖުމްލަ    2021ޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ހުށަހެ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަލާފާއިވާކާން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ    2021ޓްރައިބިއުނަލުން  )ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތެއް( މައްސަލަ  

އަހަރު   2019)ދުއިސައްތަ ނުވައެއް( މައްސަލަ އަދި    209ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން    2020ތެރޭގައި  

 ސަލަ ހިމެނެއެވެ.)ނުވަދިހަ ހައެއް( މައް  96ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

 

)ފަންސާސް( އިޖުރާއީ    50)ތިރީސް ހަތެއް( ވަގުތީ އަމުރު ނެރެފައިވާއިރު،    37ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަބިއުނަލުން    2021

 ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ވަޒީފާއާބެހޭ    2021 އަހަރު  ތެރެއިން  ވަނަ  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅުނު  ކޮންސިލިއޭޓް   01ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަ  )އެކެއް( 

އަދި    40ކުރެވިފައިވާއިރު،   ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  ނުބެލޭނެކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަ  )ނުވައެއް(    09)ސާޅީސް( 

ގެ  27ބަޠިލޮކޮށްފައިވާއިރު،   އަނބުރާ  މައްސަލައެއް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  )ހަތާވީސް(  )ފަންސަވީސް(    25ންގޮސްފައިވާކަން 

ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން،    2020  މައްސަލައެއްގައި ނިންމުން އިއްވާފައިވާކާން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނިންމާފައިވާއިރު،    137 މައްސަލަ  ހަތެއް(  ތިރީސް  މައް  2019)ސަތޭކަ  ހުށަހެޅުނު  އަހަރު  ތެރެއިން،  ވަނަ   94ސަލަތަކުގެ 

 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  2021)ނުވަދިހަ ހަތަރެއް( މައްސަލަ 
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 2021ގޮތުން  ފައިވާކަން ފާގަކުރެވެއެވެ. އެމިނި  ކެއް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ މައްސަލަތަ  2021އިރު  އަޅާބަލާ  ކުރީ އަހަރުތަކާ

ވަނަ އަހަރު ނިމިފައިވަނީ ޖުމްލަ   2020)ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށެއް( މައްސަލަ ނިމިފައިވާއިރު،    378އި  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ

 )ސަތޭކާ ތޭވީސް( މައްސަލަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 123

 
 

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން    2021 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  އްތަ އަށެއް(  )ދުއިސަ  208ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 

ވަނަ    2020)އެކެއް( މައްސަލަ،    1ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު    2019ތެރޭގައި  ގެމައްސަލަ ނުނިމި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޭ 

ހުށަހެޅުނު    2021)ތިރީސް( މައްސަލަ އަދި    30އަހަރު ހުށަހެޅުނު   )ސާތޭކަ ހަތްދިހަ ތިނެއް( މައްސަލަ   173ވަނަ އަހަރު 

 ހިމެނެއެވެ.
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ނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު މަދުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ނު  2021

ވަނަ    2020ފާހަގަކުރެވޭއިރު،    ނިމި ހުރިކަން )ދުއިސައްތަ އަށެއް( މައްސަލަ ނު  208ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު    2021އެގޮތުން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ހުރިކަން  )ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް( މައްސަލަ ނުނިމި 363އަހަރު ނިމުނުއިރު 
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ތެރެއިން   މައްސަލަތަކުގެ  ނިންމާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ތަންފީ)ތި  35ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ފަހެއް(  ފައިވާކަން  ކޮށްޛުރީސް 

ހަމައެއާއެކު މި ޓްރައިބިއުނަލުން  ނުވިފައިވެއެވެ.  ކުރުމަށް ސިވިލްކޯޓަށް ފޮޛު)ފަންސަވީސް( މައްސަލަ ތަންފީ  25ވާއިރު  އަންގާފައި

ތެރެއިން   ނިންމުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން    148ނިންމާފައިވާ  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  މައްސަލައެއް  އަށެއް(  )ސަތޭކަ ސާޅީސް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 ލުވުންތައް  ބައްދަ .4

 މަސައްކަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް ޓްރައިބިއުނަލުގެ   .4.1

 ން ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަފީރާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސާއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވު  •
  

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސަލަންސީ ރިއަރ އެޑްމިރަލް  މި ބައްދަލުވުމަކީ ބަންގްލަދޭޝްއިން  

ޙަސަން ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް   ނަޒްމުލް  ރައީސާއާ  ޓްރައިބިއުނަލު  ރަސްމީ   ން،އެދިލެއްވުމު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުރެވުނު  އިންތިޒާމު 

ރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތާއި، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން  ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް

ށް  ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަ 

ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނެވެ. މި ކަންކަމަށް އެދެވޭ ންމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި، މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ދި

މަސައްކަތްތަކާއި   ކުރެވިދާނެ  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތަކާއި  އެހެނިހެން  ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހޯދުމަށްޓަކައި  ޙައްލެއް 

އިވެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދެފަރާތުން ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާ، މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރައްވާފަ

ރަޖިސްޓްރަރ  އިތުރުން  ރައީސާގެ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ގުޅޭގޮތުން  ދިނުމާ  އެއްބާރުލުން 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.
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 އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން   ބަޑްސްޕަރސަން އޮފީހުގެ މް އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮ  •
 

ބަޑްސްޕަރސަން، އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސަލާމް މްމި ބައްދަލުވުމަކީ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޮފީހުގެ ޗީފް އޮ

ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްވަ  ޢާރިފް އިސްވެރިންނާއެކު އިންތިޒާމު    އެ އޮފީހުގެއެދިލެއްވުމުން،    ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު މެންބަރުންނާ 

ކުރެވުނު ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން ވަނީ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮންބަޑްސްޕަރސަންގެ 

ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. ލިއްޔަތުތަކާއި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުންނަށް  އޫއޮފީހުގެ މަސް

މަޝްވަރާކުރެ ގުޅޭގޮތުން  ދިނުމާ  އެއްބާރުލުން  ކަންކަމުގައި  ގުޅޭ  ވަޒީފާއާ  ދެފަރާތުން  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް  މި ވުނެވެއަދި   .

 ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސާ އަދި މެންބަރުންގެ އިތުރުން ރަޖިސްޓްރަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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 ހިންގުމާއި މާލީ ޒިންމާ އިދާރީ  .5

 އިދާރީ ހިންގުން  .5.1

 ފައިސާއާބެހޭ،  ކަންތައްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ،  ކަންތައްތަކާއި  އިދާރީޓްރައިބިއުނަލުގެ   ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކުގެ ހިންގުމުގެ  އިދާރީ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް މިގޮތުން. ހިމެނެއެވެ ބެލެހެއްޓުން މަސައްކަތްތައް  އެންމެހާ ޓެކްނޮލޮޖީއާގުޅޭ އިންފޮމޭޝަން އަދި މަސައްކަތްތަކާއި 

 . ހިމެނެއެވެ އެހީތެރިކަން ދިނުން އިދާރީ  ދޭންޖެހޭ ނިންމުމަށްޓަކައި  ލުއިފަސޭހަކޮށް އަދި އަވަހަށް ވީހާވެސް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ

 ކަންތައްތައް  ބައެއް ވަނައަހަރު އިދާރީގޮތުން ކުރެވުނު 2021  .5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

)ފަސްހަސް   5463 ގޮތުގައި  ގެ" އަމުރު ޙާޟިރުވުމުގެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ" ބަލާއިރު މަސައްކަތަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 ސިޓީ)އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް(   1735،  މީގެއިތުރުން . ނެރެވިފައިވެއެވެ އަމުރު ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް(

ނަވާރަ(   7119،  ފޮނުވުމާއި އެކިފަރާތްތަކަށް  އެއްސަތޭކަ  ، ބަލައިގަތުމާއި ންރިސެޕްޝަނު   ޑޮކިއުމެންޓް އަދި ސިޓީ)ހަތްހާސް 

 ބަޔާން)ސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް(   133 މައްސަލަތަކާގުޅޭ،  ވިއްކުމާއި ރިޕޯޓް )ސަތޭކަ ހަތެއް(  107 ރިޕޯޓްގެ  ނިމުނުގޮތުގެ މައްސަލަ

 . ހިމެނެއެވެ ޖަހާދިނުން ތައްގަނޑު ޗެކުކޮށް ފޯމްކަ އަށްޑިހަ ހައެއް( )ހަހާސް ހަސަތޭ 6686 ރެކޯރޑްފޯމުގެ ދަރަނީގެ، ވިއްކުމާއި

 

 އިދާރީގޮތުން ކުރެވުނު 

 މަސައްކަތް 

 ގެ ދަރަނީ
 ފޯމް  ރެކޯޑް 

 ބޭރުކުރި 
 ސިޓީ 

 ހާޟިރުވުމުގެ
ބަލައިގަތް   އަމުރު 

 ސިޓީ
ވިއްކުނު  
 ބަޔާން/ރިޕޯޓް 
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 މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ޓްރައިބިއުނަލުގެ   .5.3

މި    2021  ޓޫބަރު އޮކް   10 ބޭއްވުނު  ދުވަހު  މަޖިލީހުގެޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަނަ  މި    ޢާންމު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ ބައްދަލުވުމުން، 

  މަސައްކަތްތައް އިތުރައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައްވައި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނޭ 

 މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. 

  ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ  .1
 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުމެންބަރ  .1
 މަރިޔަމް ރިޝްފާމެންބަރ  .2
 ނާފިޢު މުޙައްމަދު ރ ރެޖިސްޓްރަ .3
 ޙިކްމާ އަޙްމަދު ނިޒާރު )ސެކްރެޓޭރިއެޓް(  އޮފިސަރ ނިސްޓްރޭޓިވްއެޑްމި .4

 
 ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން   .2

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا އަބްދު މެންބަރ  .1
   މުހައްމަދު ޙަބީބްޑިރެކްޓަރ  .2
 އިބާ އާދަމް ލީގަލް އޮފިސަރ  .3
 ރަޙީމާ ޢަލީ )ސެކްރެޓޭރިއެޓް( އޮފިސަރ  ނިސްޓްރޭޓިވް ސީނިއަރ އެޑްމި  .4

 

 ކޮމިޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހިއުމަން ރިސޯސަސް   .3
 ނާފިޢު މުޙައްމަދު ރ ރެޖިސްޓްރަ .1
   މުހައްމަދު ޙަބީބްޑިރެކްޓަރ  .2
 ފާޠިމަތު ހުޔަމް ޙަސަންއޮފިސަރ  ނިސްޓްރޭޓިވް ސީނިއަރ އެޑްމި  .3
 ރަޙީމާ ޢަލީ )ސެކްރެޓޭރިއެޓް( އޮފިސަރ  ނިސްޓްރޭޓިވް ސީނިއަރ އެޑްމި  .4

 

   ރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ ކުރުމާއި ގޯނާކު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  .4
 ނާފިޢު މުޙައްމަދު ރ ރެޖިސްޓްރަ .1
   މުހައްމަދު ޙަބީބްޑިރެކްޓަރ  .2
 ނަޞީރު هللا ރައުޙާ ޢަބްދު އޮފިސަރ  ލީގަލް .3
 ރަޙީމާ ޢަލީ )ސެކްރެޓޭރިއެޓް( އޮފިސަރ  ނިސްޓްރޭޓިވް ސީނިއަރ އެޑްމި  .4
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 ބިޑް ކޮމިޓީ  .5
 ފިޢު މުޙައްމަދުނާ  ރ ރެޖިސްޓްރަ .1
 ޝަރާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު  ލީގަލް އޮފިސަރ .2
 ޙިކްމާ އަޙްމަދު ނިޒާރު  އޮފިސަރ ނިސްޓްރޭޓިވްއެޑްމި .3
 ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ ޖަޒްލީ އައްބާސް .4
 އެސިސްޓެންޓް އައިޓީ އޮފިސަރ އަޙްމަދު ފާރިޙް  .5
 އާމިނަތު ލަމްޙާ )ސެކްރެޓޭރިއެޓް(  އޮފިސަރ ނިސްޓްރޭޓިވްއެޑްމި .6

 

 މޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޮ  .5.4

އައިޓްރައިބިއުނަލުގެ   ބަލަހައްޓަނީ  ކަންތައްތައް  އެންމެހާ  ޓެކްނޮލޮޖީއާބެހޭ  ސެކްޝަނުންނެވެ. އިންފޮރމޭޝަން  އައި.ޓީ . ޓީ 

އިންޓަރނަލް    ،އިންޓަރނެޓް   ،ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނެޓްވާރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބެލެހެއްޓުމާއި

. އިންޓަރނަލް މެއިލް ބެލެހެއްޓުން އަދި ވެބްސައިޓް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެސާރވަރ އަދި    ،ނެޓްވާރކް 

އައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި.މީގެއިތުރުން  ކަންތައްތަކުގައި  ޕްރޮކިއުމެންޓް  މައްސަލަތަކުގެ   ،ޓީއާގުޅޭ  ހުށަހެޅޭ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

އަދި . ހައްލުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ  ދިމާވާ މައްސަލަތައް ފީހުގެ އިކުއިޕްމަންޓްސްތަކަށް  އޮ  ، މުގައި އެހީތެރިވުމާއިނެގުތަފާސްހިސާބު  

ހިއަރިން ރޫމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސައުންޑް ސިސްޓަމްތައްވެސް   ،ޓެލެފޯން ނެޓްވޯރކް ބެލެހެއްޓުމާއިޓްރައިބިއުނަލުގެ  ހަމައެއާއެކު  

 . ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނީ އައި.ޓީ ސެކްޝަނުންނެވެ 

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް .5.5

 މުވައްޒަފުން  ދާއިރާތަކަކީ  އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން މެނޭޖްކުރުމުގައި ރިސޯސަސް  ހިއުމަން ޓްރައިބިއުނަލްގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

 .މަސައްކަތެވެ ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ތަމްރީނު ،  ފެންވަރުބެލުން މަސައްކަތު ، ވަކިކުރުން މާއިހޯދު

 މުވައްޒަފުން  .5.6
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 ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ޖަނަވަރީ ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ 2021ނަމަވެސް    މަޤާމެވެ.  24ޖުމްލަ  އޮންނަނީ  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  

  7  ފައިވާއިރުން އެކިއެކި މަޤާމު ތަކަށް ނެގިމުވައްޒަފު 22 އަހަރު ވަނަ 2021. މުވައްޒަފުންނެވެ 23 ކުރަމުންއައީ މަސައްކަތް

 ވަކިވެފައި  ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު  17 މުވައްޒަފުންވަނީ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބިގެން އެހެން މަޤާމުތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. އަދި

 25ޖުމްލަ   ތިބީ  ރަޖިސްޓްރީގައި މުވައްޒަފުންގެޓްރައިބިއުނަލުގެ   ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2021މިހެންކަމުން،    .ވެއެވެ

  . ޒަފުންނެވެމުވައް

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުން  .5.6.1

 މަޤާމުގެ  މަގުގައި ކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ބަދަލުގައި ނިޒާމްގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޭނުންކުރަމުންއައި ޓްރައިބިއުނަލްގައި

ލިބޭނެގޮތަށާއި   ފައިސާ ބޯނަސް ފަރާތްތަކަށް ހޯދާ ކާމިޔާބީއެއް  އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުން މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ އަދި ކުރިއެރުމާއި

ލިބޭނެގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.   ވަނައަހަރު 2015 އުޞޫލެއް ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޕްރޮމޯޝަން 

ވަނަ އަހަރަށް   2021ވެސް ބޯނަސް ދިނުމަށް ނަމަވަނަ އަހަރު ބެލިފައިވެއެވެ.  2021އުޞޫލާއެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު 

 ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާތީ ބޯނަސް ޙައްޤުވާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ބޯނަސް ދެވިފައެއްނުވެއެވެ.  

 

 

އަހަރުތެރޭ  
ކިވިވަޒީފާއިން ވަ

17

ތިބިއަހަރު ނިމުނުއިރު 

24

އަހަރުތެރޭ ވަޒީފާ  
ދިން

22
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 މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި އިނާޔަތްތައް  .5.6.2

އިތުރުން، މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ އެހެން   ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ މުސާރައާއި ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރައިބިއުނަލުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ

ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އަސާސީ މުސާރައިގެ -އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭގޮތަށް ނޮން 

އެލަވަންސްއާއި ފޯނު އެލަވަންސް އަދި  ޕިއޯނުންނަށް ޕެޓްރޯލް މީގެއިތުރުން ލިބެމުންދެއެވެ.)ސާޅީސް ފަސް އިންސައްތަ(    %45

 ހުޅުމާލެއާއި ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ފެރީ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވެއެވެ. 

 ތަމްރީނު  .5.6.3

 އް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސެމިނަރ އަދި ވާރކްޝޮޕްތަޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަނަ އަހަރުތެރޭ  2021

 ވާރކްޝޮޕް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރި  •

Workshop to refine Strategic Objectives, and develop/confirm Performance Indicators  

for the program-based budgets developed for implementation from the 2022 budget 

ޕޮލިސީ އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެކްޒެކެޓިވް މުހައްމަދު ހަބީބް، އަދި  ނާފިޢު މުޙައްމަދު،  ސްތާޛު  އަލްއުޖިސްޓްރަރ  ރެގައި  

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރ    27ވާރކްޝޮޕް ބޭއްވުނީ    ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ރިފާ 

  މޯލްޑިވްސް ގެ މެއިން ހޯލުގައެވެ.ގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް  2021

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނަށާއި އަލަށް ތައާރަފު ކުރާ ޕޯޓަލްގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން  •

އިންފޮމޭޝަން   ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ހުރި ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ

  12:00ން    9:00ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު    30ނޮވެންބަރު    2021ސަރުންނާއި މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަށް  އޮފި

ނާފިޢު މުޙައްމަދު )މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ މެންބަރު( އަދި  އަށް ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ރެޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު  

 ޛު ޢަލީ އިސްމާޢީލް )އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ( ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާ

 

ވަނަ ދުވަހު    2021ޑިސެންބަރު    21)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން،    2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު   •

ކޮށާރު ޕޯރޓަލް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޓްރެއިނިންގްގައި ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރިފާ  ބޭއްވުނު  

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
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 ސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމެންޓް ފައިނޭން .5.7

 ޤަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތާބެހޭ ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ މައިގަނޑު ސެކްޝަނުގެ ފައިނޭންސްޓްރައިބިއުނަލުގެ  

 މުވައްޒަފުންގެ،  ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް ލަފާކުރާ އަދި ބެލެހެއްޓުމާއި ޚަރަދު ،  އާމްދަނީއާއިޓްރައިބިއުނަލުގެ   އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން 

ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކުގެ  ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ. ހިމެނެއެވެ ހަމަޖެއްސުން ކަންތައްތައް  މުސާރައިގެ

 .ހޯދުމެވެ ޚިދުމަތްތައް މުދަލާއި ބޭނުންވާ ނޭފަދައިންދަތިނުވާ މަސައްކަތްތައް

 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީ 2021ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  .5.8

 

 ވިއްކުމާއި، ބަޔާންމައްސަލަތަކުގެ  ،  ވިއްކުމާއި ރިޕޯޓް މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ  ތެރޭގައި ކަންކަމުގެ  ލިބޭ އާމްދަނީ  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް

 ފުރައްސާރަކުރުން  ޖިންސީ އާއި،ފީ   ނަގާ ހުށަހަޅާއިރު ފަހަރު ދެވަނަ މައްސަލަތައް ގެންދާ އަނބުރާ މައްސަލައާއި ކުރާބާޠިލު

 ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ   އަދިޖޫރިމަނާ   ކުރެވޭ ލަތަކާގުޅިގެންސަހުށަހެޅޭ މައް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ ހުއްޓުވުމުގެ

. ރ 31,509/- ޢަދަދަކީ އާމްދަނީގެ ލިބިފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ނިޔަލަށް ގެ 2021 ޑިސެމްބަރުގެ 31. ހިމެނެއެވެ

ނުވަ) ފަސްސަތޭކަ   އާމްދަނީ  ދައުލަތުގެ ނިޔަލަށް ގެ 2021 ޑިސެމްބަރު 31 މިފައިސާވަނީ. އެވެ( ރުފިޔާ  އެއްތިރީސްހާސް 

 . ޖަމާކޮށްފައެވެ( އަށްއޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް) އެކައުންޓަށް

 ރިޕޯޓް އަދި ބަޔާން ވިއްކައިގެން 

.  

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ   

ބާޠިލުކުރާ އަދި އަނބުރާ ގެންދާ 
 މައްސަލަ އަލުން ހުށަހަޅާއިރު ނަގާ ފީ

.  

 0 ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބުނު
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އަހަރަށް 2021  ޓްރެޜަރީއިން  އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ،  ފާސްކޮށް މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ ޓްރައިިބއުނަލަށް ވަނަ 

 ގެނެސްފައިވާ އުނިއިތުރާއެކު ަބޖެޓަށް. ރުފިޔާއެވެ  )ހާސްހަތްދިހަފަސްލައްކަ  ފަސް  މިލިއަން ދިހަ( ރ10،575،000/- ދޫކޮށްފައިވަނީ

އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ހާސް  ފަންސާސްހަހަލައްކަ  މިލިއަން    ދިހަ(  ރ-/10,656,831ޖުމްލަ ަބޖެޓްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ  

ހަ  ދި( 10,643,641/-   ވެފައިވަނީ  ޚަރަދު ނިޔަލަށް ގެ 2021 ަބރޑިސެމް 31ޖުމްލަ ލިބުނު ަބޖެޓުން    ) ރުފިޔާއެވެ.އެކެއް

 ހުރީ ނުކުރެވި  އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚަރަދުމިހެންކަމުން . ) ރުފިޔާއެވެއެކެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަހާސް ތިންސާޅީސް ހަލައްކަމިލިއަން 

 ) އެވެ. ނުވަދިހަސަތޭކަ އެއް ހާސްތޭރަރ (13,190/-

 

 

 

 

 

13,190 

 ބާކީ 

10, 641،643  

 ހިނގި ޚަރަދު 

10,656,831 
 

 ޖުމްލަ ބަޖެޓް 

 2021ބަޖެޓް    
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 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އިތުރު ހަރަކާތްތައް  .6

   ގެ ހަރަކާތްތައް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ   .6.1

ގުޅުން   އާލާކޮށް  އެކުވެރިކަން  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ބޭރުން  މާހައުލުގެ  މަސައްކަތުގެ  އަދި  މާހައުލުގައާއި  މަސައްކަތުގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ބަދަހިކުރުމަށާއި   މަޤްސަދުގައި  ފަހިކޮށްދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  މައިދާނުގައި  ކުޅިވަރުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް 

 ގައެވެ.   2018އޮކްޓޫބަރު  22ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނީ  ގެ  ޓްރައިބިއުނަލު

ގައި ކުލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުނެވެ. މިހެންކަމުން މިހާރު ކުލަބުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި   2021ޑިސެމްބަރ    18

 މެވައްޒަފުންނަކީ: 

  ޙިކްމާ އަޙްމަދު ނިޒާރު  އޮފިސަރ ނިސްޓްރޭޓިވްއެޑްމި  :  ސަން ޗެއަރ ޕާރ •
 އަލީ އިސްމާޢީލް ލީގަލް އޮފިސަރ : ވައިސް ޗެއަރ ޕާރސަން •
 ޖަޒްލީ އައްބާސް އޮފިސަރ ޓްރައިބިއުނަލް :  ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ •
 އިބާ އާދަމް  ލީގަލް އޮފިސަރ  : ސެކްރެޓަރީ •
 ނަޞީރު هللا އަބްދު  ރައުޙާ ލީގަލް އޮފިސަރ  ޓްރެޝަރަރ:   •
 ކަމީލާ މުހައްމަދު ޢާރިފް އޮފިސަރ ޓްރައިބިއުނަލް  : 1އާންމު މެންބަރު  •
  ފާޠިމަތު ހުޔަމް ޙަސަންއޮފިސަރ  ނިސްޓްރޭޓިވް ސީނިއަރ އެޑްމި  :  2އާންމު މެންބަރު  •
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 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ބައިވެރިވެފައިވާ/ހިންގިފައިވާ މުހިއްމު ޙަރަކާތްތަކުގެ އުސްއަލިތައް  2021 .6.3

 (Orange Day)  ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.   ނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުން 
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 ންޑްރެއިޒިންގ އިވެންޓް ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވުނު ފަ 
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 ތެރެއިން.   ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ   12ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  
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  ރިޕޯޓް ނިންމުން  .7

 މިރިޕޯޓުގައި  ތައްޔާރުކުރެވުނު ބަޔާންކޮށް ތަފްޞީލު ގޮތުގެ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްޓްރައިބިއުނަލުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ ވަނަ އަހަރު 2021

 އިތުރަށް  ޚިދުމަތްތައްޓްރައިބިއުނަލުގެ   ބަދަލުތަކާއި ގެނެވުނު ހިންގުމަށްޓްރައިބިއުނަލުގެ  ،  ކަންކަމާއި ކުރެވުނުޙާޞިލު ތެރޭގައި އަހަރު

 ޓްރައިބިއުނަލް  މީގެއިތުރުން . ކުރެވިފައިވާނެއެވެ ފާހަގަ ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައިވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  ފުރިހަމައަށް ފުޅާކޮށް

 އަހުލުވެރިކޮށް  މީހުން މިދާއިރާއަށް އަދި ބަދަލުތަކާއި ޤާނޫނީ ބޭނުންވާޓްރައިބިއުނަލަށް  ،  މުހިންމުކަމާއި ކުރުމުގެ  ތަރައްގީ ހަރުދަނާކޮށް

 ނަ އަހަރަކީވެސް ވަ  2022 ނިންމާލަނީ މިރިޕޯޓް. އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ ރިޕޯޓްގައި މި މުހިންމުކަމާބެހޭގޮތުން ތަމްރީންކުރުމުގެ 

އެދި  ޙާޞިލްވުމަށް ކަންކަން  ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ޚިދުމަތް  ޓްރައިބިއުނަލުން އަހަރަކަށްވެ ކާމިޔާބު

 . ދަންނަވަމުންނެވެ ދުޢާ ޙަޟްރަތުގައި ގެهللا މާތް

 

 

 

 

  



  

2021ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، އަހަރީ ރިޕޯޓް   ސަފުހާ 40 ގެ 40      
 

 މާލީ ބަޔާންތައް  .8

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކެވެ.  2021ގައި މިވަނީ އޮޑިޓްކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާ  1-އެނެކްސް

 

  

 

 

 


































