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 ަތޢާަރފް  ރިޕޯޓްގެ .1

ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ވަނައަހަރު ވަޒީ 2016މި ރިޕޯޓަކީ 

 . އަހަރު ފުރުނު އަހަރެވެ 8ވަނައަހަރަކީ ޓްރައިބިއުނަްލ އުފެދުނުތާ  2016. ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ

ނޑު މިރިޕޯޓުގައި  ޓްރައިބިއުނަަލށް  ،ހިންގުމާއި އިދާރީ ،މަޢުލޫމާތާއި މުޢާން ޓްރައިބިއުނަްލގެ ހިމެނިފައިވާނީ ގޮތެއްގައި މައިގަ

 މަސައްކަަތށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަދި ކުރިމަގާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ،ތަފްޞީލާއި މައްސަލަތަކުގެ ހުަށހެޅިފައިވާ އަހަރު ވަނަ 2016

 ތަރައްޤީ ވަސީލަތްތައް އިންސާނީ ހަރުއަ ވަނަ 2016 އިތުރުން މީގެ އަދި. މައްޗަށެވެ ބަދަލުތަކުގެ ގެނެވުނު ވަނައަހަރު 2016

 މަސައްކަތްތަކާ ްޓރައިބިއުނަލްގެ އަދި. ިޙއްޞާކުރެވިފައިވާނެއެވެ މިރިޕޯޓުގައި ތަފްޞީލް މަސައްކަތްަތކުގެ ކުރެވުނު ކުރުމަށް

 ކުރެވިފައިވާ މަށްޚިދުމަތްދިނު ލުއިފަސޭހަޮކށް ގާުތން ރަްއޔިތުންނަށް ބަދަހިކޮށް ގުޅުން މުޢައްސަސާތަކާ އެކި އޮންނަ ގުޅުން

. އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ ގޮންޖެހުންތަކަށްެވސް ކުރިމަތިވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ،ތަފްޞީލާއި މަސައްކަތްތަކުގެ

 .ހިމެނިފައިވާނެއެވެ މިރިޕޯޓާއެކު މާލީބަޔާން އަހަރުގެ ވަނަ 2016 ހުށަހެޅިފައިވާ އޮޑިޓްކުރުމަށް އަދި
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 ބަޔާން  ރައީްސގެ .2

 ފޮނުއްވި ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ޢާލަމްތަކަށް .ދަންނަވަމެވެ ޝުކުރު ޙަމްދާ  ވަތަޢާލާައށް ސުބުޙާނަހޫهللا  ނިޢުމަްތތަކުގެވެރި އެންމެހައި

 އާުލންނާއި އެކަލޭގެފާނުންގެ މިދުޢާަގއި. ދުޢާކުރަމެވެ އެދި ލެްއވުން ސަލާމް ޞަލަވާތާއި އަށް ملسو هيلع هللا ىلص މުޙައްމަދު  ނަބިއްޔާ މާތް

 .ކުރަމެވެ ޝާމިލް ންއަޞްޙާބު

 މައްސަލަތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ހޯދައިދިނުމަކީ ޙައްލެއް  އަވަސް މައްސަލަތަކަށް ބަލައި އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު މައްސަލަތައް ވަޒީފާގެ

ނޑު ކުރެވުނު ޤާއިމް ޓްރައިބިއުނަލެއް ޚާއްޞަ ވަކި ބެލުމަށް  މަޤްޞަދު މިމުހިންމު ،ކަމުގައިވާތީ މަޤްޞަދު މައިގަ

. ކުރެވިފައިވާނެއެވެ މަސައްކަތް ވަނައަހަރުވެސް 2016 ސަމާލުކަންދެވި ރޭވުމަށް ހިންގުން ޓްރައިބިއުަންލގެ ވާނޭގޮތަށްޙާޞިލް

 ޤައުމުތަކުން ކުރިއަރާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއެކު ގެ( އޯ.އެލް.ައއި) އޯރގަނައިޒޭޝަން ލޭބަރ އިންޓަރނޭަޝނަލް ،މިގޮތުން

 ހޯދައިދިނުމުގައި ޙައްލު އަަވސް މައްސަލަތަކަށް މިފަދަ ،އުޞޫލުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާ އިބެުލމުގަ މައްސަލަތައް ވަޒީފާއާގުޅޭ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ،ދިރާސާކޮށް ފަންނީ  ދާއިރާއާގުޅޭ ތަކާބެހޭގޮތުން ސިސްޓަމް  ރިޒޮލިއުޝަން ޑިސްޕިޔުޓް  ތަފާތު ޢަމަލުކުރެވޭ

 ތަޢާރަފްކޮށް  ކޮންސިލިއޭޝަންން ފެށިެގން އަހަރު ވަނަ 2015 ނިންމުމަށް ބަލައި އަވަހަށް ވީހާވެސް  މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ

 ބެލުމުގައި މައްސަލަތައް ބާވަތުގެ ޙައްލުކުރެވޭ މަޝްވަރާކޮށްގެން ދެމެދު ފަރާތާ ރައްދުވާ ފަރާތާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ރުގެ ތެރޭގައިވެސް މަސައްކަތް ވަނައަހަ  2016 ދިނުމަށް ހޯދައި ޙައްލު އަވަސް މައްސަލަތަކަށް މެދުވެރިކޮށް ކޮންސިލިއޭޝަން

 އަވަހަށް  މައްސަލަތައް ބެލި ޓްރައިބިއުނަލްއިން  ައހަރުތެރޭގައި ފާއިތުވި ގުޅިގެން ބަދަލުތަކާ މިގެނެވުނުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 . ފާހަަގކުރަމެވެ އުފަލާއެކު ނިންމިފައިވާކަން

 ވަޒީފާއާބެހޭ  ާފހަގަކުރެވިފައިވަނީ ގޮންޖެހުމެއްގޮތުގައި ބޮޑު ްނމެއެ ދިނުމުގައި ޚިދުމަތްތައް ެދވޭ ޓްރައިބިއުަނލުން ވަޒީފާއާބެހޭ

 ޓްރަިއބިއުނަލްގެ  ރަށްރަށަށް އެހެން ފިޔަވައި މާލެ ،މަދުވުމާއި ތަންފީޒުުވން ނިންމުްނތައް މައްސަލަތަކުގެ ުހށަހެޅޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް

 ވޭތުވެދިޔަ  އެއްފަދައިން ކެކޭއަހަރުތަ އެހެން ހޯދުމުގެގޮތުން ލެއްޙައް  މިކަމަށް. ނެތުމެވެ ޤާއިމުވެފައި ނިޒާމެއް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް

 މީގެއިތުރުންވެސް  .ކުރެވިފައިވާނެއެވެ މަސައްކަތް އެކި މަޝްވަރާކުރެވި އިދާރާތަކާ ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އަހަރުތެރޭގައިވެސް

 މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ކުރުމަކީ ބަދަހި ންގުޅު އިދާރާތަކާ އެހެން ދައުލަތުގެ ހުރި ގުޅުން ޚިދުމަތާ ދޭ ޓްރައިބިއުނަލުން

 އިތުރަށް  ޚިދުމަތްތައް ދޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ބައްދަލުކޮށް މުއައްސަސާތަކާ މުހިންމު ޚިދުމަތްދޭ މިދާއިރާއާގުޅޭ ،ގަބޫލުކުރެވޭތީ

 . ވެކުރެވިފައިވާނެއެ މަސައްކަތް މަޝްވަރާކޮށް ވަނައަހަރުތެރޭގައި 2016 ގޮތްތަކާބެހޭގޮުތން ފުޅާކުރެވޭނެ



 v  2016އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

 ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ބޮޑެތި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރިއަރުވައި ރާއްޖޭގައި ދާއިރާއަކީ ވަޒީފާގެ

 އެއްގޮތަށް އެއާ ދިރާސާކުރެވި މޮޑެލްތައް  ޤައުމުތަކުގެ އެހެން ކުރިއަރާފައިވާ  މިދާއިރާއިން މިގޮތުން. ފާހަގަކުރަމެވެދާއިރާއެއްކަން

 މައްސަލަތައް  ޓްރައިބިއުނަލްއިން އެއާއެކު ހަމަ އަދި. ދެކެމެވެމުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި   ޓަންކުރުމަކީބައް ދިނުން ޚިދުމަތް

ރޑްތަކާއި ޭލބަރ އިންޓަރނޭަޝނަލް ބެލުމުގައި  އަހުލުވެރިވުމަށް  އިތުރަށް ޕްރެކްޓިސްއަށް ބެސްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަ

 ހުރިކަންކަން  ކުރެވެން ުކރުމަށް ޤީތަރައް ދޭޚިދުމަތްތައް ޓްރައިބިުއނަލުން ނުންކޮށްެގންބޭ  ވަސީލަތްތައް ޒަމާނީ ،މަސައްކަތްކުރުމާއި

 . ދެކެމެވެ ކަމެއްކަމުގައި މުހިންމު ކުރުމަކީ

 އެހީތެރިކަން  މަސައްކަތާއި ުބރަ ފަރާތްތަކެއްގެ ގިނަ ވަރަށް ދިނުމުގައި ފޯރުކޮށް ފުރިހަމަކަމާއެކު ދޭޚިދުމަތްތައް ޓްރައިބިއުނަލުން

 ހިންގުމާއި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ މިގޮތުން. އަދާކުރަމެވެ ޝުކުރު ތެރިކަމާއެކުޞްލާއިޚް އެފަރާްތތަކަށް  ފާހަގަކޮށްލިބޭކަން 

 ފާހަގަޮކށް ލިބިގެންަކން އެހީތެިރކަން އެްއބާރުލުމާއި ނަށްމެންބަުރންނާއި މުވައްަޒފުން ގެންދެިވފައިވަނީ ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް

 ޝުކުރެއް  ޚާއްޞަ ވަރަށް ނައިބް ރައީސް، މެންބަރުން އަދި މުވައްޒަފުންަނށް   ޓްަރއިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ރުޞަތުގައިމިފު

 މުހިންމު  އެންމެ ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން އެކިގޮތްގޮތުން ޓްރައިބިއުނަްލއަށް ވަޒީފާއާބެހޭ އަދި މީގެ އިތުރުން . އަދާކުރަމެވެ

 ޝުކުރެއް  ޞަޚާއް އޯގަނައިޒޭޝަންއަށް އެ ފާހަގަކޮށް އޯގަނައިޒޭޝަންކަން ލޭބަރ ޝަނަލް އިންޓަރނޭ އެއްފަރާތަކީ

 ދެުމން  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ މުއައްސަސާތަކުންނާއި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މިއާއެކު ހަމަ އަދި. ރައްދުކުރަމެވެ

 ހޯދާ  ޚިދުމަތް ްޓރައިބިއުނަލްގެ އިތުރުން މީގެ. ކުރަމެވެ ފާހަގަ މާއެކުޝުކުރުވެރިކަ އެއްބާރުުލންވެސް އެހީތެރިކަމާއި އަންނަ

 .ޝާމިލްކުރަމެވެ މިޝުކުރުގައި ފަރާތްތަްއވެސް އެންެމހައި ލިބިގަންނަ

 

 

 

 ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު 

 ރަީއސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ

 



 vi  2016އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

  ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިބިުއަނލް .3

 ގެ ތަޢާރަފް ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ

)ހ( ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ 85ގެ ( ނޫނު)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ 2/2008 ނަންބަރު ނޫނުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަކީ ޤާ

އްސަސާއެކެވެ. މިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް ވަނަ ދުވަހު އުފައްދަވާފައިވާ މުއަ 29މަހު ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު  2008

ރީ ހިންގުމުގެ ޒިންމާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިްނ އިދާ 7މެމްބަރުން ޢައްޔަނުކުރައްވާ މި  7އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބެއްލެވުމަށް ރަ

 ވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޙައެފަރާތްތަކާ އައްޔާނުކޮށް  ރައީސާއި ނާއިބް ރައީސް

 އަމާޒު

ފެދޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުން ވީހާވެސް އަވަހަްށ ދެމެދު އު ރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ވަޒީފާދޭ ފަ
 އިންސާފު ޤާއިމުކުރުން. ލައި ވަޒީފާގެ މައްސަލަ ތަކުގައިބަ

 

 މަޤްސަދު 

ދެމެދު އުފެދޭ  ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޤްޞަދަކީ، ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި، ވަޒީފާދޭ
ދެއްގައި ނުަވތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި، ޢިވާޤައާބެހޭ ާޤނޫނާއި އެހެންވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ މައްސަލަތަކާއި، ވަޒީފާ

ނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް، ލުއިފަސޭހަކޮށް ބަލައި ނިންމުމެވެ   .ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ބެުލމަށް ކަ
 

 ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތައް 

 ޅޭ މައްސަލަތަކާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުން.ހުށަހެހަމަހަމަކަން: 

 ނުރަނގަޅު ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެ ިތބެ މަސައްކަތްކުރުން.ނަޒާޙަތްތެރިކަން: 

މަލުތައް               ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފަންނީ ޤާިބލް މީހުން ޭބނުންކުރުމާއި، ޤާނޫުނތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް: 

ބެހެއްޓުން.  



 
 1ގެ  25ސަފްޙާ 

 
 2016އަަހރީ ރިޕޯޓު  ،ނަލްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު

  

 ތާރީޚް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ޒީފާއާބެހޭވަ .3.1

 ވަޒީފާއާބެހޭ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 85 ބާބުގެ ވަނަ 10 ގެ( 2008/2 ަނމްބަރު ޤާޫނނު) ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ

 ރައީސާއަކީ  ދައުރުގެ ުފރަތަމަ. ދުވަހުއެވެ ވަނަ 29 މަހުގެ ޑިސެމްބަރު ވަނައަހަރު 2008 އުފައްދާފައިަވނީ ޓްރައިބިއުނަލް

 ކާއި މެްނބަރަ 1 ޓައިމް ފުލް އިތުރުން މީގެ އަދި  . ސީދީއެވެ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ރައީސަކީ ނައިބް އަދި. ނާޒިމާއެވެ މަރްޔަމް

 2009 ގޮތުގައި ންގެމެންބަރު ފުްލޓައިމް މެންބަރުން ޕާރޓްޓައިމް ނަމަވެސް. ޢަްއޔަނުކުރެވުނެވެ މެންބަރުން 4 ޕާރޓްޓައިމް

ރައީސަކަށް ފުރަތަމަ  ދައުރުގެ ދެވަނަ  މިދާ ހިނގަމުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ. ހަމަޖެއްސިފައިވެއެވެ ތެރޭގައި ވަނައަހަރުގެ

ރެވުނު މިދަވްރުގައި ޢައްޔަނު ކު .ޢަލީއެވެهللا ޢަބްދު ރައީސަކީ ނައިބް  އަދި. ލްއެވެޢީއިސްމާ އިދުރީސް ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ 

ގައި ރައީސްކަމަށް  2016ްސޓް ގައި ވަީނ މަޤާުމން ވަކިކޮށްފައެވެ. އަދި އޮގަ 2016ޖޫން  27ރައީސާއި ނާއިބް ރައީސް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ އިން ފާއިޒް ރަޝާދު އައްޔަންކޮށް ނާއިބްރައީސަގެ މަޤާމަށް އިސްމާއީލް އަހުމަދު އައްޔަންކޮށްފައިވެއެވެ. ޙުސަ

 ވަޒީފާާއބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަީޒފާދޭ އަދި ފަރާތްތަކާއި އަދާކުރާ ވަޒީފާ މާޙައުލުގައި ވަޒީފާގެ ރާްއޖޭގެ އެކުއުފެދުމާ ޓްރައިބިއުނަލް

 ފު ޞާއިން ހުށަހަޅައިގެން ޓްރައިބިއުނަަލށް ވަޒީފާއާބެހޭ ުނގޮސް ކޯޓުތަކަށް ޝަރުޢީ މައްސަލަތައް އައި ދިމާވަމުން ދާއިރާގައި

 ދަށުން  ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ އުފެއްދުމަްށފަހު ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒީފާއާބެހޭ. ދިޔައެވެ ވެގެން ސްތަނަވެ  ފުރުޞަތު ކުރުމުގެ ޤާއިމް

. ބަަލންފެށުނެވެ މައްސަލަތައް ނިންމާ  ގައި 2009 އެޕްރީލް 13 ޤަވާޢިދު  ޓްރައިބިއުަނލްގެ އެކުލަވާެލވުނު ބެލުމަށް  މައްސަލަތައް

 . އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ މިމަރުޙަލާގައި ޕޮލިސީތައްވެސް ޤަވާއިުދތަކާއި މުިހންމު ނުންވާބޭ ިހްނގުމަށް އިބިއުނަލްޓްރަ މީގެއިތުރުން

 ުހށަހެޅިފައިވާ  މިހާތަނަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ގޮސްފައިވާއިރު ފާއިތުވެގެން  އަހަރު 8 އުެފދިގެން ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒީފާއާބެހޭ

  ގެނެސް  އިޞްލާޙުތައް ޤަވާޢިދަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހަރުތެރޭގައިއަ 8 ވޭތުވެދިޔަ  .އެވެ 1707 ޢަދަދަކީ  މައްސަލަތަކުގެ

 އަދި  އަމިއްލަ ސަރުކާރާއި އިތުރުން މީގެ އަދި. ކުރެވިފައިވެއެވެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަވަސް  މަސައްކަތް ބެލުމުގެ މައްސަލަ

 ރޯލެއް  މުހިންމު ޓްރައިބިއުނަލް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ވައިމަސައްކަތެރިންގެ ސިނާޢަތު ކުރިއަރު ގުޅިެގން ދާއިރާތަކާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

  .އަދާކޮށްފައިވެއެވެ
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 ސް ޞާ އިޚްތި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  .3.2

ނޑު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  ދެމެދު  ފަރާތާ އަދާކުރާ  ވަޒީފާ ދޭފަރާތާއި  ވަޒީފާ މާހައުލުގައި ވަޒީފާގެ  ،މަސައްކަތަކީ މައިގަ

 ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ ދަުށން  ޤާނޫނުގެ އެހެނިހެން އަދި  ނާއިދަުށން ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ،ތަކާއިމައްސަލަ އުފެދޭ

ނޑައަޅާފައިވާ ބެލުމަށް  ބެލިދާނެ  ޓްރައިބިއުނަލުން މިގޮތުން. ނިންމުމެވެ ބަލާ ލުއިފަސޭހަކޮށް ،އަވަހަށް ވީހާވެސް މައްސަލަތައް ކަ

 .ހިެމނެއެވެ މައްސަލަތައް ބާވަތްތަކުގެ ގައިވާތިރީ ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ

 ؛މައްސަލަ ހުށަެހޅޭ ޚިލާފުވާކަމަށް އުޞޫލުތަކާ އަސާސީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާބބުގައި ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ .1
 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ބުނެ ވަކިކުރިކަމަށް ވަޒީާފއިން ސަބަބެއްނެތި އެކަށީގެންވާ .2
 ؛މައްސަލަ ުހށަހަޅާ ބުނެ ނުދޭކަމަށް އުޖޫރަ ދޭންޖެހޭ ކުޑަމިނުން އެންމެ ފަށްމުވައްޒަ .3
 ؛މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ޚިލާފުވާކަމަށް އެއްބަސްވުމާ ވަޒީފާގެ .4
 ނިންމާ  މިނިސްޓަރު ގުޅިގެން ޝަކުވާއަކާ ހުށަހަޅާ މިނިސްޓަރަށް ބެހޭގޮތުން  އެޖެންސީއަކާ ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާ .5

 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  އެނިންމުން ،ހަމަނުެޖހިގެންހިތް ނިންމުމަކާމެދު
 ؛މައްސަލަ ހުަށހެޅޭ ބެހޭގޮތުން އެޖެންސީއަކާ ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާ .6
 ހުށަހެޅޭ  ޚިލާފުވެގެން އެއްބަސްވުމަކާ ތަމްރީނާބެހޭ ނުވަތަ ،އެއްބަސްވުމަކާ ގެންގުޅުމާބެހޭ ވަޒީފާގައި ދިނުމަށް ތަމްރީނު .7

 ؛މައްސަލަ
 މާއްދާތަކަށް  ާޤނޫނުަތކުގައިވާ ހެދިފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ޞިއްޙަތާ ނުވަތަ ،ރައްކާތެރިކަމަށް މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ .8

 ގޮތަށް އަތުރާފައިވާ މެިޝނަރީ  ނުވަތަ ެމޝިނަރީއަށް ޭބނުންކުރާ ތަނުގައި ކުރުމަށްޓަކައި އިޙުތިރާމް ފުރިހަމައަށް
ނޑައަޅާ  ހިތްހަމަނުޖެހިެގން އަމުރާމެދު އޮފިސަރުންކުރާ ވަޒީފާާއބެހޭ ގެނައުމަށް ބަދަލު ތެރޭގައި ވަކިމުއްދަތެއްގެ ކަ
 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ދިމާވެދާނެކަމަށް ނުރައްކަލެއް ޔަޤީނުންވެސް ފުރާނައަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ .9
ނޑިވަޅުތަކުގައި  އަމުރާމެދު  ކުރާ އޮފިސަރުން ވަޒީފާއާބެހޭ އެޅުމަށް ންވަގުތު ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަކިކަހަލަ ،ދަ
 ؛މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ހިތްހަމަނުޖެހިެގން

ނޑަށް އަޚްލާޤީ މަސައްކަތުގެ .10  އެޅުނު  އެފިޔަވަޅު ކަމަށް ފިޔަވަޅެއް އެކަށީގެންނުވާ ފިޔަވަޅަކީ  އެޅި ތަބާނުވުުމން މިންގަ
 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ދެކިގެން މުވައްޒަފު

 ؛މައްސަލަތައް ހުަށހެޅޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ގޯނާކުރުމުގެ ރަކުރުމާއިޖިންސީފުރައްސާ .11
 .މައްސަލައެއް ޮކންމެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގައި ބަލަންޖެހޭކަަމށް  ޓްރައިބިއުނަލުން .12
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 އްކާމިޔާބީތަ ނައަހަރުގެވަ 2016 .3.3

 ހުށަހެޅި  އެއަހަރު  ނިމުނުއިރު އަހަރު  ވަނަ 2016 މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވެނީ ގޮތުގައި ކާމިޔާބީއެއްގެ ވަނައަހަރުގެ 2016

ނިމުނުއިރު ނުނިމިހުިރ އަހަރު ވަނަ 2015  އިތުރުންމީގެ މައްސަލަ ނިންމަފައިވާ ކަމެވެ.   އިން ސައްތަ 87 މައްސަލަތަކުގެ

 މަސް  4 ގައިގޮތެއް އެވްރެޖް މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅުނުއެގޮތުން   ވަނައަހަރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 2016މައްސަލައެއްވެސް  34

 ،ސިނާޢަތްތަކަށާއި އެކި އެކި ހެޔޮފައިދާ މިކަމުގެ ކަމުން އެހެން. ނެރެވިފައިވެއެވެ އަމުރު ނިްނމާ އަވަހަށް އެއަށްވުރެ ނުވަތަ

 ކޮށްފައިވާނެކަމަށް ފަރާތްތަކަށް ރައްދުވި މައްސަލަތައް އަދި ހުށަހެޅިފަރާތްތަކަށާއި މައްސަލަ އިތުރުން ބާޒާރުގެ ވަޒީފާގެ

 .ދެކެމެވެ އިބިއުނަލްއިންމިޓްރަ
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 ގޮންޖެހުންތައް  ކުރިމަތިވި ވަނައަހަރު  2016 .3.4

 މައްސަލަތައް  ިނންމާ ޓްރައިބިުއނަލުން ގޮންޖެހުމަކީ ބޮޑު އެްނމެ ދިމާވެފައިވާ ަމސައްކަތްތަކަށް ޓްރައިބިުއނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ

 އަހަރުގެވަނަ 2016 ތެރެއިން މައްސަލައިގެ  122 ރުނުނެ އަމުރު ނިމި ވަނައަހަރު 2016 މިގޮތުން . މަދުވުމެވެ ތަންފީޒުވުން

 108 ނެރުނު އަމުރު ނިމި ވަނައަހަރު 2015 އަދި. އިންސައްތައެވެ 22 ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ތަންފީޒުވިކަމަށް ނިޔަލަށް

 ވަނައަހަރު 2014 ހަމައެއާއެކު އަދި . އިންސައްތައެވެ 27 ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ތަންފީޒުކުރިކަމަށް ތެރެއިން މައްސަލައިގެ

 މައްސަލަތައް  .އިންސައްތައެވެ 27 ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ތަންފީޒުކުރިކަމަށް ތެރެއިން މައްސަލައިގެ 84 އަމަރުނެރުނު

 ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން ކުރުމާބެހޭ ތަންފީޒު ނިންމުްނތައް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ދައްޗަކީ ދިމާވެފައިވާ ބޮޑަށް އެންމެ ތަންފީޒުކުރުމަށް

 .ނެތުމުްނނެވެ ބަޔާންވެފައި ވަކިގޮތެއް ޤަވާއިދެއްގައިވެސް ނުވަތަ ޤާޫނނެއް އެހެން ކަމާގުޅޭ އަދި ޤާނޫނު

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މާލޭގައި ހަމައެކަނި ލިބެނީ މިވަގުތު ޚިދުމަތް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭމީގެ އިތުރުން 

 ޚިދުމަތްތައް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ރަްށރަށުގައި ބޮޑުބައެއް ބާދީގެއާ ަވޒީފާގެ ރާއްޖޭގެ އޮފީހުންކަމަށްވެފައި

 ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތްަތއް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނެުތމަކީ އިމްވެފައިޤާ އިންތިޒާމް ލިބޭނެ ފަސޭހައިން ރާއްޖެއަށް މުޅި

 . ދަތިކަމެކެވެ ދިމާވެފައިވާ ދިނުމުގައި ފޯރުކޮށް

 ދާއިރާއަކަށްވުމުން  ނެތް ފުރުޞަތު ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކުރެވިގެން ޚާއްޞަ އެކަމަށް ރާއްޖޭގައި ދާއިރާއަކީ ލޭބަރއަދިހަމައެއާއެކު 

 ވާކަން  ދަތިތަކެއް ހޯދުމުގައި ޢިލްމު  ހުނަރާއި ބޭނުންވާ ކޮންމެހެން  މުވައްޒަފުންނަށް މެންބަުރންނާއި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ

 .ފާހަގަކުރަމެވެ
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 ކުރިމަގު   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  .3.5

ނޑު އިސްކަންދޭނެ ކުރިމަގަށްރޭވުމުގައި މަސައްކަތްތައް ޓްަރއިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ މިވަނީ ތިރީގައި  .ދާއިރާތަކެވެ މައިގަ

އަދި  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތްުކރުން .1

 .އަވަހަށް މައްސަލަ ބަލައި  ނިްނމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަްއ ގާއިމްކޮށް ހިންގުން

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފަސޭހައިްނ ލިބޭނެ ިއންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަްށ ކުރެވެން  .2

 ހުރިކަންކަން ކުރުން. 

ން ޓްރައިބިއުަނލްެގ ނިންމުްނތައް ތަްނފީޒްކުރަން ކުރެވެން ދައުލަތުގެ ކަމާބެޭހ އިދާރާތަާކ ގުޅިގެ .3

 ހުރިކަންކަންކުރުން.

 މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަްއކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ކްެލއިމް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުން .4

 .ދަހިކުރުންދައުލަތާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްަތކާއި ޓްރައިބިއުނަލްއާ އޮންނަ ގުޅުން ބަ .5

 މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންަނށް ތަމްރީން ހޯދައިދިނުން. .6

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަާކ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލްއާިއ އަދި މިދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުން  .7

 ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެްނ ހުރިކަންކަންކުރުން.
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ނޑު  ރީއިދާ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒިފާއާބެހޭ  .3.6  އޮނިގަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ނޑުގައިާވގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ދަށުން  ރައީސްގެ އަދި. ރައީސެވެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިސްފަރާތަކީ އެންމެ ޓްރައިބިއުަނލްގެ އޮނިގަ

 ރައީސްގެ  ނައިބް ރައީސާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ. ރައީސެވެ ނައިބް އިސްފަރާތަކީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތައް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެރޖިސްޓްރާއަކީ އިތުރުން އޭގެ. ހިމެނެއެވެ މެންބަުރން 5 ކުރައްވާފައިވާ ޢައްޔަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިތުރުން

 އިދާރީގޮތުން  ޓްރައިބިއުނަލް. ފަރާތެވެ އަދާކުރައްވާ ރޯލެއް އިސް އެންމެ ހިންގުމުގެ ޓްރައިިބއުނަލް ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ

 އެންޑް ލީގަލް. ފައިނޭންސެވެ އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި  ކްލެއިމްސް އެންޑް ލީގަލް އެއީ. ދެބައަަކށެވެ ހިފައިވަނީބެ

ނޑު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކްލެއިމްސްއަކީ  ބެލުމުގައި  މައްސަލަތައް ހުށަެހޅޭ ޓްރައިބިއުނަލްައށް ކަމަށްވާ މަސައްކަތް މައިގަ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އަދި. ޑިޕާޓްމަންޓެވެ ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި ދިނުމުގެ ެއހީތެރިކަން ގޮތުން އިދާރީ މެންބަރުންަނށް

ޓްރައިބިއުނަލް އޮޕެރޭޝަނަލީ ިހންގުމުގެ އެންމެހައި ޒިންމާެއއް އަދާކުރާ ޑިޕާޓްމެންޓެވެ.   ފައިނޭންސްއަކީ އެންޑް
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 ހިއުމަން އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ޕްރޮކިއުމެންޓް ،ޭނންސްފައި ،ޓެކްނޮލޮޖީ އިންޮފރމޭޝަންމިޑިޕާޓްމެންޓްގެ ދަށުން 

 މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެއެވެ. ރިސޯސަސްގެ

 ބަރުން މެން   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ޒީފާއާބެހޭވަ  .3.7

 ލަތަކާމައްސަ ހުށަހެޅޭ. މެްނބަރުްނނެވެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބައްލަަވނީ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ޓްރައިބިއުނަލްައށް ފާއާބެހޭޒީވަ

 ހިމެނޭ  މައްސަލާގައި އިތުރުން ޕްރޮސީޖަރތަކުގެ ،ޕޮލިސީތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން

 ދިރާސާކޮށް ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޙާޟިރުވާ އަޑުއެހުންތަކަށް މައްސަލައިގެ އަދި ލިއުންތަާކއި ހުަށހަޅާ ފަރާތްތަކުން

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އިތުރުން މީގެ. މަސައްކަތްކުރައްވައެވެ މެންަބރުން ބުރަކަމާއެކު ވަރަށް ނިންމުމުގައި ގޮތެއް މެދުމައްސަލައާ

 ގެނައުމުގައި  ބަދަުލތައް މުިހންމު ޖެހޭ ގެންނަން  ިހންގުމުގައި އިދާރީގޮުތން ޓްރައިބިއުނަލް އިޞްލާޙުކުރުމާއި ދުތައްޢިޤަވާ

 ބައްދަލުުވން މެންބަރުންގެ ދުަވހު ބުރާސްފަތި ހަފްތާގެ ގޮތުން ލެއްގެއުޞޫ ޚިޔާލުހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށް މެންބަރުންނާއި

 . ޭބއްވިފައެވެ ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް 16 މެންބަުރންގެ ވަނައަހަރު 2016 މިގޮތުން. އައިސްފައިވެއެވެ ބާއްވަމުން

 އިދުރީސް  ރައީސް އައީ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އިގޮތުގަ މެންބަރުްނގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފެށުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2016

 މެންބަރު ،މުނާ މަރްޔަމް މެންބަރު ،އިބްރާހީމް ޝަމްމާ މަރްޔަމް މެންބަރު ،ޢަލީ هللاޢަބްދު ރައީސް ނައިބް ،ލްޢީއިސްމާ

 27ޖޫން  ހަރުގެވަނައަ 2016 ޢައިޝަތު ފިޒްލީންއެވެ.މެންބަރ ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު އަދި މެންބަރ ، މަދުޙްއަ އިސްމާޢީލް

 2016ޢަލީ ވަނީ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވާފައެވެ. އަދި هللا އިބް ރައީސް ޢަބްދުއީސް އިދްރީސް އިސްމާއީލް އާއި ނާގައި ރަ

 އިން ފާއިޒް ރަޝާދު ނާއިބް ރައީސްކަމަށް އިސްމާއީލް އަހުމަދު ވަނީ އައްޔަން ކޮށްފައެވެ. ގައި ރައީސްކަމަށް ޙުސަ 5ގަސްޓް އޮ

ގައި ވަނީ މެމްބަރުކަމަށް އާދަމް ޒާލިފްއާއި މަރްޔަމް ރިޝްފާ  2016އޮގަސްޓް  07ވި މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި ވަކިކުރެއް އަދި

  ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ. 
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 ހިނގިގޮތް   މަސައްކަތް .4

 ގޮތުން  ގުޅޭ ތަކާމަސައްކަތް ޓްރައިބިއުނަްލގެ ،މަސައްކަތްތަކާއި މުހިންމު ކުރެވިފައިވާ ވަނައަހަރު 2016 ހިމެނެނީ މިބައިގައި

 ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  އަދި ،ޕްރޮސީޖާތަކާއި ،ޕޮލިސީތަކާއި ޢަމަލުކުރަންެފށުނު ބަދަލުތަކާއި ގެނެުވނު ޤަވާޢިދުތަކަށް ޤާނޫނާއި

  .މަުޢލޫމާތެވެ މައްސަލަތަކާބެހޭ ހުށަހެޅުނު

 ކަންތައްތައް  ހިންމުމު ރެވިފައިވާކު އަހަރު ނަވަ 2016 .4.1

 ަމެއް ޤާއިމްކުރުންއާ. ޕީ.އޭބީ އެކްސް ސިސްޓ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގަިއ ބޭނުންކުރަމުން އައި ޕީ.އޭބީ.އެކްސް ސިސްޓަމަކީ ޒަމަނާނުގުޅޭ ކުރީގެ 

ވަނައަހަރަްށ  2016ޑައިރެކްޓް ސިސްޓަމަކަށް ބަދަލުކުރުމަްށޓަކައި -އިން-ސިސްޓަމަކަށްވުމާއެކު މިސިސްޓަމް ޑައިރެކްޓ

މެއް ބޭނުންކުރަންެފށިފައިވެއެެވ.  މިގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް މިކަމަށް ބަޖެޓްކުރެވި އާސިސްޓަ

ވަނައަހަރުގެ  2016ލިމިޓެޑައި ހަވާލުކޮށްގެން ގްރޭްނޑް ސްޓްރީމް ބްރޭންޑްގެ އައި.ޕީ، ޕީއޭބީ އެކްސް ސިސްޓަމެއް 

 ތެރޭގައިވަނީ ބޭނުންކުރަން ަފށާަފއެވެ.

 ްސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ރިވައިސްކުރުނ 

ވަނަދުަވހު ޓްރައިބިއުނަލގެ ސްޓްރެެޓޖިކް ޕްލޭން  ރިވައިސްކުރުމަށްފަހު މެމްބަރުންެގ  2016ޖުލައި  21

 ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހަޅައިގެން ާފސްކުރެވުނެވެ.
 

 ިއަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮފް މެމޮރެންޑަމް ދެމެދު ޓްރައިބިއުނަލްާއއި ވަޒީފާއާބެހޭ މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕެރޭޝަންއާއ 

 ކުރުން ސޮއި އެއްގައި (ޔޫ.އޯ.އެމް)

މުވައްޒަފުންނަށް ވީހާވެސް ލުއި ފަސޭހަގޮތަކަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުެގ ގޮތުން މޯލްޑިވްްސ 

ޒަފުްނ މުވައް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއިން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޖު ސްކީމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ

 ގައި  2016މެއި  10ށްޓަކައި މެމޮރަންޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން)އެމް.އޯ.ޔޫ( އެއްގައި ބައިވެރި ކުރުމަ

ން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުމި އެމް.އޯ.ޔޫގައި  ސޮއިކުރެވުނެވެ. 
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އަދި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުްނ ސޮއި . މާއީލްއެވެޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަލްާފޟިލް އިދުރީސް އިސް

 .ކުރައްވާފައިވަނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޔާމީން އިދްރީސްއެވެ 

 ޭލޯންޗްކުރުން  ގެ އިގިރޭސި ޕޭޖް ެވްބސައިޓް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހ  

އިގިރޭސި ޕޭޖްގެ  ވެބްސައިްޓގެ ޓްރައިބިއުނަލްެގ  ދިޔަ ކުރިއަށް ގެންފަށައި ޑިސެމްބަރުގައި ވަނައަހަރު 2014

 ލޯންޗްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ވެބްސައިޓްއި ވަނީ ލޯންޗްކޮށްފައެވެ. ގަ 2016 ޑިސެމްބަރ  29 މަސައްކަތްނިމި 

ފާއިޒް ރަޝާދެވެ.  ޙުސައިން ރައީސްވަނައަހރީ ދުވަހުގައި އެކަމަށް ބޭއްވުނު ަރސްމިއްޔާތުގައި  8ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ޓީ.އައި މުވައްޒަފުންކަމަށްވާ ސެކްޝަންގެ ޓީ.އައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ކޮށްފައިވަނީ ޑިޒައިން ފަރުމާކޮށް ވެބްސައިޓް

އަދި މީގެ އިތުރުްނ . އަބޫބަކުރުއެވެ ސަޢުދޫން އޮފިސަރ ޓީ.އައި އެސިސްޓެންޓް ޙަސަންއާއި  ހިޝާމް އޮފިސަރ

 ތިގް ވެސް މިމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.ފާއަޙުމަދު  އ.އައިޓީ. އޮފިސަރ 

 ޭނަުމގައި ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުން. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލްގެ މަުޢލޫމާތު ވީހާވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްަގއި ފެތުރުމަށާއި ޓްރަިއބިއުނަލްގެ މަސައްކަތަށް މީހުްނ 

ވަނަދުވަހު ބޭނުންކުރަންަވނީ ފެށިފައެވެ. ޓްވިޓަރ 2016ޑިސެމްބަރ  29ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް  ހޭލުންތެރިކުވުމަށް

ަވނައަހރީ ދުވަހުގައި އެކަމަށް ބޭއްުވުނ ރަސްމިއްޔާތުގައި  8އެކައުންޓް ހުޅުވައިދެއްވީ ޓްަރއިބިއުނަލްގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ހުސެއިން ފާއިޒް ރަޝާދެވެ.
 

 ޭވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުން 8 އިބިއުނަލްގެޓްރަ ވަޒީފާއާބެހ 

އެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ  2013ޑިސެމްބަރ  29ވަނައަހަރީދުވަހަކީ  08ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ރުންނާިއ ބައެކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މެމް

އަދި މުވައްޒަފުންނާއި މުޚާތަބުޮކށް ޓްރއިބިއުނަލްެގ މަސައްކަތްތައް ހަލުއިކޮށް ކުރިއަށް ެގންިދއުމަށް އެފަރާތްތަކުްނ 

މީގެ އިތުރުން އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޭކު  ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

ންޑުކޮށްފައިަވނީ ރައީސް، ނައިބް ރައީސް އުމެއް ބޭއްވުނެވެ. އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ފަފެޅުމާއި މެންދުރުގެ ކެ

 އަދި ބައެއް މެމްބަރުންނެވެ.
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  ލްޞީތަފް   މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅުނު  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  .4.2

 ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަްތތައް .4.2.1

 ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅިފައިވަނީ މައްސަލަ ގިނައިން އެންމެ އަހަރުވެސް ވަނަ 2016 އްގޮތަށްއެ އަހަރުތަކެކޭ ވޭތުވެދިޔަ

 ވަކިކުރުމުން/ވަކިކުރަން ނޯޓިސްދިނުމުން ވަޒީފާއިން އިންސައްތަ 61 މައްސަލަތަކުގެ ުހަށހެޅުނު ،މިގޮތުން. ވަކިކޮށްގެންނެވެ

. މައްސަލަތަކެވެ ހުށަހަޅާފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ތަކާއިނާޔަތް އަދި މުސާރައާއި  މައްސަލައަކީ އިންސައްތަ 33 ހުށަހަޅާފައިވާއިރު

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފްވެގެން   ،ބަދަލުގެނައުމާއި  މަޤާމަށް، ކުރުމާއި ސަސްޕެންޑްއި، ތަފާތުކުރުމާ ދިނުމުގައި ވަޒީފާމީގެއިތުރުން 

 .އިން ސައްތަ މައްސަލައެވެ 6ހުށަހެޅިފައިވަނީ 

 ސިނާޢަތްތައް  އެކި ޅުނުހެހުށަ އްސަލަމަ .4.2.2

 އަކީ  މައްސަލަ އިންސައްތަ 29 މައްސަލައިގެ ހުށަހެޅުނު ބަލާއިރު ތަކަށްސިނާޢަތް އެކި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ އަހަރު  ވަނަ 2016

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ   މައްސަލަތަކަކީ އިންސައްތަ 27 . މައްސަލަތަކެވެ ރައްދުވާ ދައުލަތަށް

މުވާސަލާތީ  އިން ސައްތ6ަ އިތުުރން މީގެދާއިރާއަށެވެ.  ފަތުރުވެރިަކމުގެއިން ަސއްތަ ނިސްބަތްަވނީ  22މައްސަލަތަކެވެ. 

، މީގެ އިތުރުން . އިން ސައްތަ ނިސްބަތްވެއެވެ 4ޚިދުމަތްދޭ ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާއިރު  ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް 

ީމ ދާއިރާ، ސިއްޙީ ތަޢުލީ، އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް

ދާއިރާ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން،ޕޯޓްްސ،ބޭންކް،އޭވިއޭަޝން،މީޑިއާ،ޔުޓިިލޓީކުންފުނިތަްއ،ފިހާރަ/ސުޕަރމާޓް/ރެސްޓޯރެންޓް،އަމިއްލަފަރާތް 

 އިން ސައްތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. 12ކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް 

 މިންވަރު ށަހަޅާފައިވާ ހު މައްސަލަ ިނސްބަތުން ގެފިރިެހނުން ންހެނުންނާއިއަ .4.2.3

 ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ ގިނަިއން ބަލާއިރު ނިސްބަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ ޓްރައިބިއުަނލްއަށް ވަނައަހަރު 2016

 ނިސްބަތްވަނީ މައްސަލަ އިްނސައްތަ 25 ބާކީ. އިންސައްތައެވެ 75 މައްސަލައިގެ ުހށަހެުޅނު އެއީ. ފިރިހެނުންނެވެ

  . އަންހެނުންަނށެވެ
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 ތައްޤައުމު .4.2.4

 ހުށަހަޅާފައިަވނީ  މައްސަލަ ގިނަިއން ެއންމެ ބަލާއިރު ަޤއުމުތަކަށް މީހުން ނިސްަބތްވާ ހުަށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ވަނައަހަރު 2016

ލަ އިން ސައްތަ މައްސަ 10 މީގެ އިތުރުން. އިންސައްތައެވެ 90 މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހަޅާފަިއވާ އެއީ. ދިވެހިންނެވެ

ޓަީލ، ތައިެލންޑް، ސްރިލަންކާ، އިންޑިއާ، ސައުތު އެފްރިކާ، ޕިލިޕީންސް، ހަންގޭރީ، ބްިރޓިޝް، އި ވަނީ ހުށަހަޅާފައި

 ނެވެ.ރައްޔިތުން އެމެރިކާގެ އަދި އިންޑޮނީޝިއާ

 ގޮތް ޢަމަލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކާމެދު ހެޅުނުހުށަ ވަނައަހަރ2016ު  .4.2.5

 ނިމުނު ވަނައަހަރު 2016. މައްސަލައެވެ 29 ނުނިމިވަނީ ނިމުުނއިރު ރުއަހަ، ހުށަހެޅުނުއިރު މައްސަލަ 228 ވަނައަހަރު 2016

 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ، މައްސަލައާއި 24 ޞުލްޙަވެފައިވާ، މައްސަލައާއި 23 ނިންމި ނުބެލޭނެކަމަށް ތެރޭގައި  މައްސަލައިގެ 199

 އަމުރުނެރެދީފައިވާ އަދި މައްސަލައާއި 13 ބާިޠލުކުރެވުނު ގޮތުން އިދާރީ މައްސަލައާއި 14 ގެންގޮސްފަިއވާ އަނބުރާ ފަރާތުން

 .ނިންމާފައިވެއެވެ މައްސަލައެއް 4 ކޮށްގެން ކޮންސިލިއޭޓް އިރު ނިމުނު އަހަރު އަދި. ހިމެނެއެވެ މައްސަލަ 121

 މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅުނު ދަުށން ޤާނޫނުގެ ހުއްޓުވުމުގެ ންގޯނާކުރު ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޖިންސީ .4.2.6

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައެއް   ވަނައަހަރު 2016 ދަށުން ޤާނޫނުގެ ހުއްޓުވުމުގެ ންގޯނާކުރު މާއި ފުރައްސާރަކުރު ޖިންސީ

 ނުވެއެވެ. 

 މައްސަލަތައް  ތަކުގެ އަހަރު ކުރީ ބަލާފައިވާ ވަނައަހަރު 2016 .4.2.7

މައްސަލައެއް ނިންމާ  34 ނިމުނުއިރު ނުނިމިހުރި ވަނައަހަރު 2015 އިތުރުން މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅުނު ވަނައަހަރު 2016

 ވަނައަހަރު އަމުރު ނެރެފައިވެއެވެ. 2016
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  ބައްދަުލވުންތައް .5

 އްވުނު ބޭއްޓްރައިބިއުނަލްގެ ކުރިމަގަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައް ޙާސިލްކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކާއެކު  .5.1

 ބައްދަލުވުންތައް 

 ެއިން ދައުލަތަށް ރައްދުވާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަްށ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހަށހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރ

ޓްރައިބިއުނަލަށް އެްއބާރުލުން ިދނުމުގެ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހުން ކުރެވިދާނެ ކަންަތއްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާިއ 

ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ

ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުެނވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި  2016ޖެނުއަރީ  03އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިލްއާއެކު 

މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ރައްުދވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހުަށހަޅާ 

ހަށް ހޯދުމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްެގ ނިންމުން ތަންފީޒްކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލިޔެކިޔުންތައް އަވަ

ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވަޒީފާއާބެހޭ  އަދި ރަށްަރށުގަިއ ދިރިއުޅޭ ޙައްލެއްގެނައުމަށް ކުރެވިދާނެ ަކންތައްތަކާއި

އުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކުރެވިދާނެ ަކންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުަށހަޅައި ކުރިޔަށް ގެންދި

ގެ އިތުރުން މަޝްވަރާކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިަބއްދަލުވުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއބިއުނަލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް

  ލީގަލް އޮފިސަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

  ްފޮރ އިންފޮމޭޝަްނ ގައި ނޭޝަނަލް ސެްނޓަރ  2016މާރިޗް  10 ނޭޝަނަލް އައި.ސީ.ޓީ ސަރޭވ ފެށުމަށ

މެއް މިޓްރައިބިުއނަލަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އައި.ސީ.ޓީއާގުޅޭ ގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޓީ

ލޫމާުތ ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ުގޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އެން.ސީ.އައިޓީއަށް ބޭނުންވާ މަޢު 

މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަްނތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖެމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމާއި، ކްލެއިްމ 

އަޕް ސިސްޓަމެއް -މެނޭޖްމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ހޯދުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަިތތަކާިއ އަދި އޭގެ އިތުރުން ޑާޓާ ެބކް

 ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ.ޤާއިމްކުރުމާއި 
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 ު18ޖިހާދާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ރައީސް هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަބްދ 

ަވނައަަހރަށް އަލަށް ނެގުމަްށ  2016މިބައްދަލުވުމަކީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކުރެއްވިއެވެ.ދުވަހު ބައްަދލުވަނަ  2016މެއި 

ކަްނތައްަތކަށް ފައިސާ ހޯދުމާއި  ވަނައަހަރު ބަޖެޓް ނުލިބި ހުރި 2016ޖެޓްކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށާއި  ބަ

ވަޒީފާއާބެހޭ  ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުެމކެވެ. 

އެޑްމިން ރެޖިސްޓްރާ އަދި ޑިރެކްޓަރ  ،ނައިބު ރައީސް ގައިސް ގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީ

މިބައްދަލުުވމުގައި  ޓްރައިބިއުނަލަށް ދެަމޤާމަކަށް މުވައްޒަފުން  .ބައިވެރިެވވަޑައިގެންނެވިއެވެއެންޑް ފައިނޭންސް 

 އްސަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ.ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމުގެ އިތުރުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޭނުންވާ ަތމްރީނުތަކަށް ފައިސާ ހަމަޖަ

 

  ޭނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މރ. އަކިލެޝް މިޝްރާއާއި ވަޒީފާއާބެހ އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަ

 އްވިއެވެ.ދުވަހު ބައްދަލުކުރެވަނަ  2016މެއި  23ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިދްރީސް އިސްމާޢީލް 

ގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިބައްދަުލވުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއބިއުނަލްގެ މަސައްކަްތ ޮއފީހު ގެއިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނު

ިއ ދެގައުމުގެ ވަޒީފާގެ ދާއިރާގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތާ ބެހޭގޮުތން މަްޝވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި ހިނގަމުންދާގޮތާ ބެހޭގޮުތންނާއ

ރައިބިއުނަލްއާއި އިންޑިޔާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަާކ މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮްށ ތަރައްގީކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް

ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މުޢާމަލާތްޮކށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަްށ 

ރަޖިސްޓްރާ  އިރައީސްގެ އިތުރުން ނައިބް ރައީސާއެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 

  ެއިސް ބޭފުޅުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްެގ އެދިގެން އެފަރާތުގެ   ބަންގްލަދޭޝްގައި ުހންނަ ފިލިީޕންސް އެމްބަސީގ

ލްގަިއ ވަޒީފާާއބެޭހ ޓްރައިބިއުނަ ދުަވހު ބައްަދލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. ވަނަ 2016އޮގަްސޓް  11 އެކުމެންބަރުންނާއި

 އުލުގައި ދިމާވާ ޙަޒީފާގެ މާކުރިއަށްދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިލިޕީންސް ރައްޔިތުންނަށް ވަ

އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުްނ ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ  މައްސަލަތަކަށް އެންމެ އެކަށޭނަ

ކުރެވުނެވެ. އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްެތރިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ޓްރައިބިއުނަލުން ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ
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ޢަމަލުކުރާގޮތާއި، ވަޒީފާއާބެޭހ ޤާނޫނުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ިލބިދޭ 

ޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ފިލިޕިންސް ރައްޔިތުންނަްށ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ވަ

އްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މިދާއިރާއާގުޅޭ އެހެނިހެން ރާދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލްގެ އިތުރުން 

މެމްބަރުންެގ  ކެވުނެވެ.މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުްނ މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެ

 އިތުރަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރެޖިސްޓްރާ މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިެވ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

 ުވަނަ  2016އޮގަސްޓް  22 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކ

ދަލުވުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންގެ އައި.ސީ.ޓީއާއި ގުޅުންހުރި ބައް މި .އްވިއެވެބައްދަލުވުމެއް ބޭ ދުވަހު

ގޮންޖެހުންތައް ޙިއްޞާކޮށް އެން.ސީ.އައި.ޓީ މެދުވެރިކޮށް އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަާރ 

ްނވާ ބައެއް ސޮފްޓްވެއަރތައް އެން.ސީ.އައި.ޓީ ކުރެވުނެވެ. އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރައިބިއުނަލަށް މިހާރަށް ޮކންމެެހން ބޭނު

މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމާގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް 

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

 

 25  ްވަނަ ދުވަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.  މި  2016އޮގަސްޓ

ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި 

ރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ިދމާވާ މައްސަލަތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަްށ 

ގޮތަށް ކުރިއަްށ ކުރިއަށްގެންދަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ބައިވެރިވުން ހިެމނޭ

ގެއްދިއުމާބެހޭގޮތުްނނާއި،  އަިދ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލާއި ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ިހމެނޭގޮތަށް މިދާއިރާެގ 

ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއެކު ބައްދަލުކޮށް ވަޒީާފގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އާއްމުން 

ތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހޭލުންތެރިކުރުމާބެހޭގޮ 
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މެންބަރ މަރިޔަމް މުނާ، މެންބަރ މަރިޔަމް ރިޝްފާ އަދި ރެޖިސްޓްރާ ، ނައިބު ރައީސް އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

 ު29ވަތަކަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ރައީސް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރާއި ގެ ދަޢުއިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ 

ނޑު  ޑިއަން ހައިކަމިޝަންގެ އޮފީހުގައި ގައި އިނ2016ްނޮވެމްބަރ  ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މައިގަ

މަށެވެ. ިމ ސައްކަތުގައި އެއްބާރުލުންދިނުމަ ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ ގުޅުން ބަދަހިުކރުމަށާއި

 ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ނައިބު ރައީސް އަދި ރެޖިސްޓްރާ ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 ބައްދަލުވުންތައް ވަނައަހަރު ބޭއްއްވުނު އެހެނިހެން މުހިންމު 2016 .5.2

 ިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންގެ ބިލް ރިވިުއކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ ނޭޝަނަލް ޓްރިޕާޓިޓް ޭލބަރ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއިން އ

ވަަނދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްެގ  2016ފެބްރުއަރީ  24އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުަގއި 

 ރެޖިސްޓްރާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

  ާމެންބަރުްނނަށް ގުޅޭގޮތުން ިމ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުްނނާއި މައުލޫމާތު ހޯދާ ިލބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނ 

ަޝން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުިރ ންފޮރމޭވަނަދުވަހު އި 2016މާރިޗް  6 މަޢުލޫމަތު ދިނުމަށް

 މިޓްރައިބިއުނަލްަގއި ބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުމެއް 

 

 2015 ަވަނަދުވަހުގެ  2016މާރިޗް  10އި އޮޑިޓް އެންޓްެރންސް މީޓިންގއެއް ހަރުގެ އޮޑިޓް ފެއްޓުމަށްޓަކަވަނަ އ

ޑިރެކްޓަރ އަދި ، ރެޖިސްޓްރާނައިބް ރައީސް ، ރަީއސް  ބޭއްވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ްޓރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން

ަދލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިބައް

 އޮޑިޓް އަދި އޮޑިޓް ޓީމްގެ މެމްބަރުންނެވެ. ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ އޮފް 
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  ެމޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ "މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް" އާ ގުޅޭގޮތުން މި ޓްރައިބިއުނަލްގ

މަުޢލޫމާތުދިނުަމށް މިޓްރައިބިއުނަލްގަިއ ބައްދަލުުވމެއް ބޭއްވުނެވެ. ިމ   ވަނަދުވަހު 2016މާރިޗް  10މުވައްޒަފުންނަށް 

 ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްާވފައިވަނީ ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނެވެ.

 

 މަަސްއކަތް ކުރެިވފަިއވާ ަދށުން ޤާޫނނުގެ  ަޙއްުޤގެ ހޯދާލިިބގަތުމުގެ މަޢުލޫމާތު .6

 ޯހދުމަށް މަޢުލޫމާތު ވަނައަހަރު 2016 ދަށުން ގެ ( ޤާނޫނު ޙައްުޤގެ ިލބިގަތުމުގެ ހޯދާ ަމޢުލޫމާތު) 1/2014 ނަްމބަރ ޤާނޫނު

 05 މަތީން ގޮތުގެ މިޤާނޫނުގައިވާ. ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ އެމަޢުލޫމާތުވަނީ އެފަރާތްތަކަށް އަދި. ފަރާތަކުންެނވެ )ދޭއް( 2 ހުށަހެޅީ

 ޓްރިޕޯ މަސައްކަތާގުޅޭ ަވނައަަހރުގެ 2016 ނަރުގެ އޮފީހަށްކަމިޝަ  ޝަންއިންފޮރމޭ ވަނަ ދުވަހު  2017ޖެނުއަރީ 

 .ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ

. އުފައްދާފައިވެއެވެ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކޮމިޓީއެއް މުރާޖަޢާ އިންފޮރމޭޝަން ދަށުން މިޤާނޫުނގެ އަދި މީގެ އިތުރުން

 .ރިޔާޟާއެވެ އިޝަތުޢާ  އޮފިސަރ ލީގަލް އޮފިސަރަކީ އިންފޮރމޭަޝން  ޓްރައިބިއުނަލްގެ

  ދިނުން މަޢުލޫމާތު  .6.1

 ވެބްސައިޓް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ  މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް ޢާންމު ޓްރައިބިއުނަލްއިން  ވަޒީފާއާބެހޭ

 އޮފީހަށް އިބިއުނަލްގެ ޓްރަ އަދި  ދިނުމާއި  މަޢުލޫާމތު ގުޅާފަާރތްތަކަށް ހޯދަން މަޢުލޫމާތު ޯފުނން އަދި މެދުވެރިކޮށްގެންނާއި

 ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު އެްނމެގިނައިން މިގޮތުން. ދީގެންނެވެ މަޢުޫލމާތު ފަރާތްތަަކށް ބޭނުން އޮޅުންފިުލވަން މަޢުލޫމާތު ހާޟިރުވެ

 ކުރުމަށާއި ސާފު މަޢުލޫމާތު ގޮތުން ހުށަހެޅުމާބެހޭ މައްސަލަ  ،ހޯދުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނާގުޅޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ގުޅާފައިވަނީ މީހުން

 ،ހޯދުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ މުޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭ ހޯދުމަށް ޙައްލު  ބޭނުންވާ މައްސަލަތަކަށް ދިމާވާ  މާޙައުލުގައި ވަޒީފާގެ އަދި

  ެވބްސައިޓަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހޯދުަމށް މަޢުލޫމާތުަވނައަހަރު  2016. އޮޅުންފިލުވުމަށެވެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް އެކަމުގައި

 މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ހިސާބުތަކައް ދައްކައެވެ.    44235
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 2016އަަހރީ ރިޕޯޓު  ،ނަލްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު

  

 ޒިންމާ މާލީ ިހްނގުމާއި އިދާރީ .7

 ބައި އިދާރީ  .7.1

 ،ކަންތައްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ،ކަންތައްތަކާއި އިދާރީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ

 މިގޮތުން . ހިމެނެއެވެ ބެލެހެއްޓުން މަސައްކަތްތައް އެންމެހާ ޓެކްނޮލޮޖީއާުގޅޭ އިންފޮމޭޝަން އަދި ތަކާއިމަސައްކަތް ފައިސާއާބެހޭ

އެހީތެރިކަްނ  އިދާރީ ދޭންޖެހޭ ނިންމުމަްށޓަކައި ލުއިފަސޭހަކޮށް އަދި އަވަހަށް ވީހާވެސް މައްސަލަތައް ުހށަހެޅޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް

 .ހިމެނެއެވެ ދިނުން

 ކަންތައްތައް  ކުރެވުނު އިދާރީގޮތުން ރުވަނައަހ2016ަ  .7.1.1

 އަމުރު  3,173 ގޮތުގައި ގެ" އަމުރު ޙާޟިރުވުމުގެ ޓްރަިއބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ" ބަލާއިރު މަސައްކަތަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2016

 ފަރާތްތަކަށް 2,146 ޙާޟިރުވި އަޑުއެހުންތަކަށް ބޭއްވުނު މައްސަލަތަކާގުޅިގެން. ރައްދުކުރެވިފައިވެއެވެ އެކިފަރާތްތަކަށް

 އަދި  ސިޓީ 3,163 ،ފޮނުވުމާއި އެކިފަރާތްތަކަށް ސިޓީ 1,324 ،މީގެއިތުރުން. ދެވިފައިވެއެވެ ޚިދުމަތް ރިސެޕްޝަނުން

 ،ވިއްކުމާއި ބަޔާން 35 މައްސަލަތަކާގުޅޭ ،ވިއްކުމާއި  ރިޕޯޓް 107 ރިޕޯޓްގެ ނިމުނުގޮތުގެ މައްސަލަ ،ބަލައިގަތުމާއި ޑޮކިއުމެންޓް

ރޑްފޯރމުގެ ދަރަނީގެ ،ދޫކުރުމާއި ރަސީދު 162 އިގަނެބަލަ ފައިސާ ނޑު ޗެކުކޮށް ފޯމް 9,091 ރެކޯ  ޖަހާދިނުން  ތައްގަ

 23  ހުރެގެން މައްސަލަ ތެރެއިން ފޯރމްތަކުގެ ުހށަހަޅާފައިވާ ކުންފުިނތަކުން ޯފރމްގެތެރެއިން ރެކޯޑް ދަރަނީގެ. ހިމެނެއެވެ

 ފައިލް  263 މައްސަލަތަކާގުޅޭ ބަލައިނިިމފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލުން އަދި. އިވެއެވެދޫކުރެވިފަ ލިއުން ސާފުކޮށް މައްސަލަ ފޯރމްގެ

 ޭބނުންކުރައްވަފައިވާ ޕެނަލްެމންބަރުން ތެރެއިން ކޭސްފައިލްތަކުގެ މިފައިލްތަކަކީ. ވެއެވެ ނައްތާލެވިފައި  ޝްރެޑްކޮށްގެން

 .ބޭއްވުމަށްފަހުގައެވެ މާސްޓަރފައިލް މައްސަލައެއްގެ ކޮންމެ ންމައްސަލަނިމުމު ނަްއތާލެވިފައިވަނީ ފައިލްތައް އަދި. ފައިލްތަކެވެ

 މަސައްކަތް ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުުވްނތަކާއި ބޭއްވުނު ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތްތަކާ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  .7.1.2

 އަދި  އްދަލުވުމާއިބަ 07 މެނޭޖްމެންްޓގެ ނިންމުމަށްޓަކައި ކަންތައްަތއް މުހިންމު ނިންމަންޖެހޭ ގޮތުން އިދާރީ އަހަރު 2016

 . ބާއްވާފައިވެއެވެ ބައްދަލުވުމެއް  4 ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު
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 ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮރމޭޝަން  .7.2

 އައިޓީ . ސެކްޝަނުންނެވެ ޓީ.އައި ބަލަހައްަޓނީ ކަންތައްތައް އެންމެހާ ޓެކްނޮލޮޖީއާބެހޭ އިންފޮރމޭޝަން  ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނޑު ސެކްޝަނުގެ  އިްނޓަރނަލް ،އިންޓަރނެޓް ،ބެލެހެއްޓުމާއި  ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ެނޓްވާރކް ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކުގެ މައިގަ

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

 ތަފާސް  މައްސަލަތަކުގެ ުހށަހެޅޭ ޓްރއިބިއުނަލަށް ،މާއިއެހީތެިރވެދިނު ކަންތައްތަކުގައި ޕްރޮކިއުމެންޓް ޓީ.އައި އިތުރުން މީގެ

 ބަލަހައްޓަނީވެސް އިކުއިޕްމަންޓެއް ހުރިހާ އިލެކްޓްރޯނިކް އަދި އިލެކްޓްރިކް އޮފީހުގެ ،އެހީތެިރވުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގައި ހިސާބު

 ރޫމްތަކުގައި ހިއަރިން ،ލެހެްއޓުމާއިބެ ނެޓްވޯރކް ޓެލެފޯން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހަމައެއާއެކު އަދި. ސެކްޝަނުންނެވެ ޓީ.އައި

 އައިޓީ  ވަނައަހަރު 2016. ސެކްޝަނުންނެވެ އައިޓީ އަްނނަނީ ބަލަހައްޓަމުން ސިސްޓަމްތައްވެސް ސައުންޑް ބޭނުންކުރާ

 . މިވަނީއެވެ ތިރީގައި މަސައްކަތްތައް މުހިންމު ބައެއް ކުރި ސެކްޝަނުން

 ްމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް.ިއތުރައް ފުރިހަ ވެބްސައިޓް ގެ ޓްރައިބިއުނަލ 

 ިޒައިން ޓްރައިބިއުނަލް ގެ މަޢުލޫާމތު ީވހާވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ެވބްސައިޓްގެ އިނިގރޭސި ޕޭޖް ޑ

 ލޯންޗްކުރުން. ކޮށް

 ްޕެކޭޖެއް ބޭނުންކުރަން ފެށުން. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޭބނުންތަކަށް އެަކށޭނެ ވަރުގެ ހަލުވި އިންޓަރނެޓ 

 ްސިސްޓަމް އަކަށް ބަދަލުކުރުން ޕީ.ބީއެކްސް  ރައިބިއުނަލް ގެ ކުރީގެ ޕީބީއެކްސް ސިސްޓަމް ޒަމާނީ އައިޕީ ބޭސްޑްޓ. 

 ްޓްރައިބިއުނަލް އާއި އެންސީއައިޓީ ގުޅުވައިދޭ ކަނެކްޝަން ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިބަރ ނެޓްޯވކެއް ގާއިމް ކުރުނ . 

 ެސެންޓްރަލައިްޒޑް އެންޓިވައިރަސް  ގޮތުން ުކރުމުގެ ވަރުގަދަ އުރިޓީސެކި އިްނފޮރމޭަޝން ޓްރައިބިއުނަލްގ

 .ސޮލިއުޝަން އެއް ބޭނުން ކުރަްނ ފެށުން

  ުޓްރައިބިއުނަލް ގައި ބޭނުންކުރެޭވ އިލެކްޓރޯނިކް އިކުއިޕްމެންޓްތައް މެއިންޓެއިންކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަ ތައް ހައްލ

 .ކުރުން

 ެއެކައުންޓެއް ހަދައި ބޭނުންކުަރން ފެށުން.ށް ޓްވިަޓރ ޭބނުމަ ޓްރައިބިއުނަލްގ 
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 ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  .7.3

ނޑުގޮތެއްގައި  މުވައްޒަފުން  ދާއިރާތަކަކީ އަންނަ ޢަމަލުކުރަމުން މެނޭޖްކުރުމުގައި ރިސޯސަސް ހިއުމަން ޓްރައިބިއުަނލްގައި މައިގަ

 .މަސައްކަތެވެ މުސާރަދިނުމުގެ އަދި ިދނުާމއި ތަމްރީނު ،ފެންވަރުބެލުން މަސައްކަތު  ،ވަކިކުރުން ވެއްދުމާއި

 މުވައްޒަފުން .7.3.1

 05 އަހަރު ވަނަ 2016. މުވައްޒަފުންނެވެ 17 ކުރަމުންއައީ މަސައްކަތް ޓްރައިބިއުނަލުގައި ފެށުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2016

 5ވަޒީފާ ދިން . ވެއެވެ ވަކިވެފައި ވަޒީފާއިން އެދިގެން އަމިއްލައަށް މުވައްޒަފަކު 04 ދީފައިވާއިރު ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް

ވަނައަހަުރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޝަރީ އިން ހުއްދަ  2015 މުވައްޒަފުންނަކީ 2މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

މަާޤމުގެ ތެރެއިން އެސިސްޓެންޓް  3ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ވަޒީފާއަްށ ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ  2016ހޯދައި 

ވަޒީފާއިން ވަކިވި  ޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މިދެމަޤާމަށް ނެގި މުވައްޒަފުންނެވެ. މީގެ އިތުރުންސަރ އަދި އެޑްމިނިސލީގަލް އޮފި

 މުވައްޒަފުންގެ ްޓރައިބިއުނަލްގެ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2016މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި މުވަްއޒަފުން ވެއްދިފައިވެއެވެ. 

 ފުންނެވެ.މުވައްޒަ 18އަދި އެކްޓިވްކޮށް ވަޒީފާގައި އުޅެމުން އައީ  .އްޒަފުންނެވެމުވަ 19 ޖުމްލަ ތިބީ ރަޖިސްޓްރީގައި

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުން  .7.3.2

 މަގުގައި  ކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ބަދަލުގައި ނިޒާމްގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތުގެ އައި ބޭުނންކުރަމުން  ޓްރައިބިއުނަލްގައި

 ފައިސާ ބޯނަސް ފަރާތްތަކަށް ހޯދާ ކާމިޔާބީއެއް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުން އްކަތުފެންވަރުބެލުމުގެމަސަ އަދި ކުރިއެރުމާއި މަޤާމުގެ

 އެވެ. ވެއެކުލަވާލެވިފައި ަވނައަހަރު 2015 އުޞޫލެއް ފެންވަުރބެލުމުގެ މަސައްކަތުގެ އި ޕްރޮމޯޝަން ލިޭބނެގޮތަށްލިބޭނެގޮަތށާ

ވަނއަހަރުެގ  2015ގެ މުަވއްޒަފުންގެ ފެންވަރުބެިލފައިވެއެވެ. އަދި ވަނައަހަރު 2015އާސިޔާސަތުގެ ދަުށން މިދެންނެވި 

ނޑައެޅިފައެވެ. މުވައްޒަފަކަްށ  12މިގޮތުން  ޕާފޯރމަންސް ރިވިއުއަށް ބެލުަމށްފަހު ޯބނަސް ލިޭބނެ މުވަްއޒަފުން ވަނީ ކަ

އި ބަޖެޓްގައި ހިމެނި ޕާރފޯރމަންސް ވަނައަހަރުގަ 2016ޕާރފޯރމަންސް ބޯނަސް އެޕްރައިސަލުން ހައްގުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 

  ބޯނަސް ފައިސާ އުނިކޮށްފައިވާތީެވ، ބޯނަސް ހައްގުވާ މުވައްޒަފުްނނަށް ބޯނަސް ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ .7.3.3

  ވަނައަހަރު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 2016
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 އިނާޔަތްތައް  ދިއަ އެލަވަންސް މުސާރައާއި .7.3.4

 މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުގައި ޕިއޯުނންގެ އިތުރުން  އިނާޔަތްތަކުގެ މުސާރައާއި ދެވޭ  ުމވައްޒަފުންނަށް ޓްރައިބިުއނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ

 އަދި ރަށުން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ރުފިޔާ)ދުއިސައްތަ(  200/- މަހަކު ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ޕެޓްރޯލް މުވައްޒަފުންނަށް

 ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ ފޯން ޕިޔޯނުންނަށް އިތުރުން މީގެ އަދިމުވައްޒަފުންނަށް ފެރީ އެލވަްނސް ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވެއެވެ. 

 . އައިސްފައިވެއެވެ ދެމުން ރުފިޔާ )ސަތޭކަ(100/- މަހަކު

 ތަމްރީނު .7.3.5

 ތަމްރީނު  ދާއިރާތަކުން އެކި މުވައްޒަފުްނނަށް  އަދި ެމްނބަރުންނާއި އެއްގޮތަށް އަހަރުތަކެކޭ އެހެން އަހަރަކީވެސް ވަނަ 2016

މީގެ އިތުރުން ޕާރފޯރމަންސް އެޕްރައިޒަލް ރިވިއުއަށް ބެލުމަށްފަހު ުމވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯރމަންސަށް  . އަހަރެކެވެ ދެވިފައިވާ

ށް ގެންދިއުމަްށ ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ ތަމްރީނުަތއް ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގެ އިންސްޓިޓިުއޓާއި ގުޅިގެން ކުރިއަ

ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގެ އިންސްޓިއުޓްގައި ހިންގަމުްނ އަންނަ ަތމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަނއަހަރުގެ ޓްރެއިނިންގެ ނީޑް އެނަލިސިސް  2017ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިކުރާނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައަޅާ 

 ތަމްރީން، ސެމިނަރ އަދި ވަރކް ޝޮޕްތަކުގެ ދެވިފައިވާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ރާއްޖޭގައާއި ވަނައަހަރު  2016ފައިވެއެވެ. ހެދި

 .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި ތަފްސީލް

 ވާރކްޝޮޕްތައް  އަދި ސެމިނަރ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓްރެއިނިންގ ކުރުމުއްދަތުގެ ބޭއްވުނު ރާއްޖޭގައި  .7.3.5.1

  ްހުއްޓުވުމާުގޅޭ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނާއި، ގައިޑްލައިންތަކާއި އަދި ސްޓޭންޑާޑް އޮޕަރޭޓިން ހިއުމަން ޓްރެފިކިނ

ޕްރޮސީޖަރސްއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަްށ ފޯރުކޯށްދިނުމަށް، މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ވަނަ ދުވަުހ  2016ޑިސެމްބަރ  21ރޭޝަން ގުޅިގެން ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި އިންޓަރނޭޝަަނލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ މައިގް

 ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރެޖިސްޓްރާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

  ޯއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ. އާއި، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން، "ޕްރޯ ބޯނ

ގައި  2016ޖުލައި  20 ޓްނަރޝިޕްސް އިން ލީގަލް އެއިޑް" މި ތީމްގެ ދަށުންއިނިޝިއޭޓިވްސް: ބިލްޑިންގ ޕާ
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ނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ނޭޝަނަލް ލީގަލް އެއިޑް ކޮންފެރެންސްގެ މި ޓްރައިބިއުނަލްެގ  ބަ

 ރެޖިސްޓްރާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

 ެބޭއްވި " އިޕްސަސް" އާ ބެހޭ  ވަނދުވަހު 2016ޖެނުއަރީ  10 ންފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގ

 ވޯރކްޝޮޕެއްގައި ޑިރެކްޓަރ އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް އަދި ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ ބައިވެރިވިއެވެ.

 މިވާރކްޝޮޕަކީ ކޭޝް ބޭސިސްކޮށް ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުޢައްސަސާތައް 

 އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ވާރކްޝޮޕެކެވެ.  

 

 :ފެލޯޝިޕް ޓްެރއިނިންގ އަދި ބޭއްވުނު ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން .7.3.5.2

  ްވާރކް ޑީސެންޓް އެންޑް ރިލޭޝަންޝިޕްސް އެމްޕްލޯއިމެންޓް އޮފް ފޯރމްސް އިވޯލްވިންގ  

 ތަމްރީން  އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ލޭބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ަފއިވާޤާއިމުކުރެވި ޓިއުރިންގައި އިޓަލީގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ތަމްރީން މި

 މެއ13ި އިނ2016ް މެއ09ި ގައި(އޯ.އެލް.އައި-ސީ -ޓީ.އައި) ސެންަޓރ ޓްރެއިިނންގް އިންޓަރޭނޝަނަލް ކަމަށްވާ ސެންޓަރު

 ބައިވެރިވެ އިމުގަޕްރޮގްރާ ތަމްރީނު  މި  ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ. ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ ބޭއްވުނު އަށް 2016

 އޯގަނައިޒޭޝަންގެ  ލޭބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް މިޕްރޮގްރާމަކީ ރަޝާދެވެ.  ސައިން ފާއިޒް ޙު މެންބަރު  ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ

 ހައްޤުތަކާއި ފަރާތްތަކުގެ އަާދކުރާ ވަޒީފާ ،ބިލްޑްކުރުމާއި ކެޕޭިސޓީ އިންސްޓިޓިއުޓުތަކުގެ ޕަްބލިކް  ޤައުމުތަކުގެ މެންބަރު

 ސޯޝަލް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޭލބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޯދައިދިނުމަްށޓަކައި ރައްކާތެރިކަން އިޖްތިމާއި އެމީހުންގެ

ރޑްސްތަކަށް ލޭބަރ އިންޓަރނޭޝަަނލް ހޯލްަޑރުން ސްޓޭކް ޕާރޓްނަރުންނާއި  އަްނނަ ހިންގަމުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ސްޓޭންޑަ

 .ޕްރޮގްރާމެކެވެ

 ްރ ޭލބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލ  އެޑިއުކޭޓަރސް  ލީގަލް އެންޑް ލޯޔަރސް ،ޖަޖަސް ފޮރ ޑްސްޓޭްނޑަ

 ތަމްރީން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޭލބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޓިއުރިންގައި އިޓަލީގެ ޕްރޮގްރާމަކީ މިތަމްރީން

 ފެލޯޝިޕް ބޭއްވުނު އަށް 2016 ޖުލައި  01 އިން 2016 ޖޫން  20 އޯގައި.އެލް.އައި-ސީ .ޓީ.އައި ކަމަށްވާ ސެންޓަރު

މެމްބަރ މަރިޔަމް މުނާއާއި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިަވނީ ޕްރޮގްރާމްގައި މިތަމްރީނު  ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ. ޕްރޮގްރާމެކެވެ
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 ލޯޔަރުންނަށް އަދި އާބިޓްރޭޓަރުން ،ކޮންސިލިއޭޓަރުން ،ޖަޖުންނާއި މިޕްރޮގްރާމްގެ ބޭނުމަކީ މެމްބަރ އިސްމާޢީލް އަޙުމަދުއެވެ.

ރޑްތަކާއި ލޭބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހައްލުކުރުމުގައި މައްސަލަތައް ހުރި ގުޅުން ލޭބަރއާއި  ޕްރޮސީޖަރތައް ސްޭޓންޑަ

ރޑްތައް ބޭނުްނކުރުމުގައި ޤާނޫނުތައް ރާއްޖެގެ އަދި ދަސްކޮށްދިނުމާއި ބޭނުންކުރުމަށް  .އެޕްލައިކުރުމެވެ އެސްޓޭންޑަ

 ޕްރޮކިއުމެންޓް  އެންޑް ފައިނޭންސް  .7.4

ނޑު ސެކްޝަނުގެ ފަިއނޭންސް ބިއުނަލްގެޓްރައި  ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތާބެހޭ ދައުަލތުގެ ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ މައިގަ

 ،ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް ލަފާކުރާ އަދި ބެލެހެއްޓުމާއި ޚަރަދު ،އާމްދަނީއާއި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަިތން ޤަވާއިދުތަކާ

 ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ. ހިެމނެއެވެ ހަމަޖެއްސުން ކަންތައްތައް ގެމުސާރައި މުވައްޒަފުންގެ

 .ހޯދުމެވެ ޚިދުމަތްަތއް މުދަލާއި ބޭުނންވާ ަމތީން އުޞޫލެއްގެ ކުރެވޭނެ ދަތިނުވެ މަސައްކަތްތައް ޓްރައިބިއުނަލްގެ

 އާމްދަނީ  ލިބުނު ވަނަައހަރު 2016 ޓްރައިބިއުނަލްއަށް .7.4.1

 މައްސަލައާއި ބާޠިލްކުރާ އަދި ވިއްކުމާއި ބަޔާން ،ވިއްކުމާއި ރިޕޯޓް ތެރޭގައި ކަންކަމުގެ ިލބޭ  އާމްަދނީ އިބިއުނަލްއަށްޓްރަ

 ޤާނޫނުގެ  ހުއްޓުވުމުގެ ފުރައްސާރަކުރުން ޖިންސީ ފީގެއިތުރުން ނަގާ ހުށަހަޅާއިރު ފަހަރު ެދވަނަ މައްސަލަތައް ގެންދާ އަނބުރާ

 ނިޔަލަށް ގެ 2016 ޑިސެމްބަރުގެ 31. ހިމެނެއެވެ އާއި ހަރުމުދާ ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ދަށުން

. އެވެ( އެކާވީސް ހާސް ތިންސަތޭކަ އެކެއް ރުފިޔާ. )ރ -/21,301 ޢަދަދަކީ އާމްދަނީގެ ިލިބފައިވާ ޓްރައިބިއުަނލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ

( އޮތޯރިޓީ މަނިޓްރީ މޯްލޑިވްސް) އެކައުންޓަށް އާމްދަނީ ދައުލަުތގެ ނިޔަލަށް ގެ 2016 ޑިސެމްބަރުގެ  31 މިފައިސާވަނީ

 .ޖަމާކޮށްފައެވެ

 ޚަރަދު ހިނގި ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު އަހަރަށް ވަނަ 2016 .7.4.2

 ޓްރެޜަރީއިން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ފާސްކޮށް މަޖްލީހުން  ރައްޔިތުންގެ ޓްރައިބިުއނަލަށް ވަނައަހަރަށް 2016

 މީގެ. އެވެ ރުފިޔާ (ނުވަސަތޭކަ ނުަވދިހަ ހަތަރުހާސް ފައްސަތޭކަ ތިީރސް ފަހެއް މިލިައން  ހަ. )ރ6,994,535/- އިވަނީދޫކޮށްފަ

 ބަޖެޓަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޓްރެޜަރީއިން އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތެރޭގައި އަހަރުގެ ވަނަ 2016 އިތުރުން

އުނި ( ފަސްދޮޅަސް ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް. )ރ(63,854)/-  ޖުމްލަ ތެރޭގައި އިތުރުގެ އުނި ގެންނަވާފައިވާ

) ހަ މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ހާސް  -/6,930,681އަދި ފައިނަލް ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ   .ކޮށްފައިވެއެވެ



  

 
 23ގެ  25ސަފްޙާ 

 
 2016އަަހރީ ރިޕޯޓު  ،ނަލްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު

  

- ވެފައިވަނީ ޚަރަދު ނިޔަލަށް ގެ 2016 ޑިސެމްބަރ 31 ޖުމްލަ ލިބުނު ބަޖެޓުން ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެކެއް( ރުިފޔާއެވެ. 

ފައިނަލް ބަޖެޓާިއ . އެވެހަ މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ސޯޅަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތެއް( ރުފިޔާ. )ރ6,916,487/

ގެ ގަޑީލާރީގެ މިއީ މުވައްޒަފުން )ސާދަހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް( ރުފިޔާއެވެ.-/14,194ހިނގިޚަރަދުގެ ތަފާތަކީ 

ނޑިފައިވާ ފައިސާއެވެ.  ގޮތުގައި ކެ

 ޕްރޮކިއުމެންޓް .7.4.3

 18,44 ސްޓޮކުން އެކިއެކިބޭނުންތަކަށް އޮފީހުގެ އަދި. ގަނެވިފައިވެއެވެ އައިޓަމެއް 3,467 ސްޓޮކަށް އަހަރު ވަނަ 2016

 2016. އެވެ  1,432ޢަދަދަކީ ކުގެއައިޓަމްތަ ސްޓޮކްގައިހުރި ނިމުނުއިރު ވަނައަހަރު 2016. ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ އައިޓަމެއް

 މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ ޙަވާލު މަސައްކަތްތައް  ފަރާތްތަކާއި އެކި  ހުޅުވައިގެން ބިޑަށް މަީތން ފަހަރުގެ 08 ވަނައަހަރު

މަތް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކޮށްގެން ޚިދު 09ތުގެ ކުރުމުއްދަ ފަރާތްތަކާއެކު އެކި ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް  އަދި. ކުރެވިފައިވެއެވެ

 ހަރު ނިމުނުއިރު އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.ފަރާތާއެކު އެގްރީމެންޓްކޮށް އަ 2އަދި  ހޯދިފައިވެއެވެ. 
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  ިނންމުން  ރިޕޯޓް .8

 ތައްޔާރުކުރެވުނު  ބަޔާންކޮށް ތަފްޞީލު ގޮތުގެ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ވަނައަހަރު 2016

 އަދި  ބަދަުލތަކާއި ގެނެވުނު ހިންގުަމށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ،ކަންކަމާއި ޙާޞިލްކުރެވުނު ތެރޭގައި އަހަރު މިރިޕޯޓުގައި

 ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ފުރިހަމައަށް އެންމެ ފުޅާކޮށް ިއތުރަށް ޚިދުމަތްތައް ޓްރައިބިއުނަލްގެ

 ދާއިރާއަށް  ،މުހިންމުކަމާއި ކުރުމުގެ  ތަރައްގީ ހަރުދަނާކޮށް ދާއިރާ  ވަޒީފާގެ ރާއްޖޭގެ ތުރުންމީގެއި . ކުރެވިފައިވާނެއެވެ ފާހަގަ

 ރިޕޯޓްގައި މި މުހިންުމކަމާބެހޭގޮތުން ތަމްރީންކުރުމުގެ އަހުލުެވރިކޮށް މީހުން މިދާއިރާއަށް ައދި ބަަދލުތަކާއި ާޤނޫނީ ބޭނުންވާ

 ޚިދުމަތް ޓްރައިބިއުނަލުން  އަހަރަކަށްވެ ކާމިޔާބު ވަނަައހަރަކީވެސް 2017 ަލނީނިންމާ މިރިޕޯޓް. އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ

 .ދަންނަވަމުންނެވެ ދުޢާ ޙަޟްރަތުގައި ގެهللا އެދި ޙާޞިލްވުމަށް ކަންކަން ބޭނުންވާ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ދިނުމުގައި
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 ބަޔާންތައް  ލީމާ .9

 މާލީ ބަޔާންަތކެވެ. މިވަނީ އޮޑިޓްކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާ ގައި 1-އެނެކްސް

 

  

 




