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 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާގުޅޭ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް
މިޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ފަރާތުން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ .މި މުހިއްމު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނައިރު މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް
ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުން ނުކުޅެދި ،މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެތައް ގޮތަކުން ވަނީ
ހުރަސްއެޅިފައެވެ.
މަސައްކަތްތެރިންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ބަސްކިޔޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ ބިރެއްނެތި ޙިޔާލް
ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަށް ލިބިދީފައިވާ ،ކުރެވޭ ތުޙުމަތު ތަކުން ބަރީއަވެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރޭގައި ތަފާތުކުރުންތަކުން އެއްކިބާވާ،
ކޯޓުތަކާއި ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އިން ނިންމާ ނިންމުން ތަންފީޒްކުރެވި ހަމަހަމަ ކަމާއި އެކު ދިރިއުޅެވޭނެ އުޖޫރައެއް ލިބިދެވޭ
ފަޙުރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ގޮވާލަމަވެ .އަދި ހަމަ މިޔާއެކު ބިދޭސީ މަސަތްކަތްތެރިންނަކީވެސް އިންސާނުންކަމާއި ،ދިވެހި ޤާނޫނުން
ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ބައެއްކަމާއި ،އަދި ކުރެވޭ ބޭއިންސާފު ނައްތާލާ އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި
ސަރުކާރާއި ،ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލަމެވެ.
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާއިރު އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް
މިޖަމިއްޔާތަކުން ގޮވާލަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ (އައި އެލް އޯ) މެމްބަރަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ތަންފީޒުކުރަން ލާޒިމުވާ އައި.އެލް.އޯ ގެ ކޯރ ކޮންވެންޝަންތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން  8އޮކްޓޯބަރ  2012ގައި ފާސްކޮށްފައި ވީހިނދު؛ މި މުޢާޙަދާތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަކޮށް  1948ވަނަ އަހަރު
ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮންވެންޝަން ނަންބަރު " ،87ފްރީޑޮމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން އެންޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ދަ ރައިޓް ޓު އޯރގަނައިޒް
ކޮންވެންޝަން" އާއި؛  1949ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮންވެންޝަން ނަންބަރު " ،98ރައިޓް ޓު އޯރގަނައިޒް އެންޑް ކަލެކްޓިވް
ބާރގެއިނިންގ ކޮންވެންޝަން" އިން؛ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެބައިމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ،ލިބިދީފައިވާ ހައްޤުތަށް
ފުރިހަމައަށް ލިބިގަތުމަށްބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަށް މިހިދުން މިހިދަށް ހެދުމަށް ގޮވާލަމެވެ.
ކޮންމެ މޭ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ނަމުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހަކަށް ވުމުން ،މިއަހަރުގެ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސުލްޙަވެރި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި
ހިނގާލުމަކީ ،ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްޤުތަށް ހޯދުމަށް ގޮވާލުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހިނގާލުމެކެވެ.
ނ ފެށިގެން މަޖީދީމަގުން ގޮސް
ހިނގާލުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  1މޭ  2016ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު ،ސޯޝަލް ސެންޓަރު ް
އާރޓިފިޝަލް ބީޗް އަށް ނިންމާގޮތަށެވެ .ހިނގާލުން ކުރިއަށްދާނީ  16:00އިން  18:00އަށެވެ .މި ހިނގާލުމުގައި އެންމެހައި
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން ލިބޭނޭކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަމެވެ.
މިއަހަރުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ހިނގާލުން އިންތިޒާމްކުރަނީ ތިރީގައިވާ  7މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ގުޅިގެންނެވެ:
ޓުއަރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް)
ޓީޗަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީ.އޭ.އެމް)
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ވަރކަރސް ޔޫނިއަން (އެމް.ޕީ.ޑަބްލިއު.ޔޫ)
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކް (އެމް.ޑީ.އެން)
ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް (ޓީ.އެމް)
ދި ޔޫތު މޫވްމެންޓް (ޑީ.ވައި.އެމް)
ޔޫތު އިންޓެގްރިޓީ ނެޓްވަރކް (ވައި.އައި.އެން)
------------------------ނިމުނީ

