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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަލައަކީ   އަޙްމަދުމި  ކުމުންދޫ)  ޝިހާން  ހދ.   / ނަންބަރު: (  ރާސްތާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A231253)،  28    ްފެށިގެން    2021އެޕްރީލ ޔޫތުއިން  އޮފް  ކޮމިއުނިޓީ    ،މިނިސްޓްރީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް 

ކައުންސިލަރ އެމްޕަވަރމަ  ސްޕޯޓްސް  އިދާރާ ންޓްގެ  ކައުންސިލް  ކުމުންދޫ  ހދ.  މަޤާމުގައި  ވަޒީފާ  ގަގެ  އި 

އަމުރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެފަދަ މަސައްކަތްތައް   އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، ކުރުމަށް  ކަމެއް  މެންޑޭޓްގައި ނުހިމެނޭ  ވަޒީފާގެ 

ޖެހުމުން   އަޙްމަދުކުރަން  މަސައްތަކުގެ    ިޝހާން  ހުރަސްއެޅޭކަމަށާއި،  މަސައްކަތްތަކަށް  މެންޑޭޓްގައި  ކުރަންޖެހިފައިވާ 

ކުރުމަށް އެކަން  މަސައްކަތަށްވުމުން  އަޙްމަދުދެކޮޅުހެދުމުން    ނުހިމެނޭ  މަންތްލީ    ިޝހާން  ފޮނުވާ  މިނިސްޓްރީއަށް 

ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ   ފޯމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް  ރިޕޯޓްސް، އެޓެންޑެންސް އަދި ސަލާމް

 

 VTR/2021/176 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އެހެނިހެން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 ޖުލައި 11 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 ޖަނަވަރީ 20 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ރާސްތާ / ހދ. ކުމުންދޫ) ިޝހާން އަޙްމަދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A231253)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 VTR/2021/176މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޝިހާން އަޙްމަދު
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ހަދާފައިވާކަމަށާއި،   އަޙްމަދަށް  ދެކޮޅު  ދަތިިޝހާން  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  އިދާރީ  ހަވާލުކުރާ  ކުރުމުގެ  މިނިސްޓްރީން 

ނުލައި  އެއްވެސް  ގައި    2021ބުރުވަރީ  ފެ  18ގޮތުން   އަޙްމަދު  އެންގުމަކާ  ސަރވާއިން  ޝިހާން  އޮފީސް 

އަޚްލާީޤ މައްސަލައެއް  ިޝހާން އަޙްމަދުގެ  މިނިސްޓްރީން    ޔޫތުވަނަ ދުވަހު    2021އެޕްރީލް    30ބޭރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  )ތިރީސް(    30ބަލަމުންދާކަމަށްބުނެ   މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ    30ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

ނިމުއްދަތަށް   އޮފީހަށް  އެކަހެރިކޮށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން  މަނާކޮށްފައިވާވަޒީފާގެ  އަޙްމަދާ  ،  ތީކުތުން  މެދު ިޝހާން 

ނޫންތޯ  ނުވަތަ  މައްސަލައެއްތޯ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފުރިހަމަކޮށް  އިޖުރާއަތުތައް  ަޞއްޙަގޮތުގައި  ފިޔަވަޅަކީ  އަޅާފައިވާ 

އަޙްމަދު  މަށާއި،  ނު ދިއިކަނޑައަޅަ ނިޝިހާން  އަނބުރާ  ޖަވާބެއް    މެދުކުތުމާވަޒީފާއަށް  އެއްވެސް  ރަސްމީގޮތެއްގައި 

މުސާރައާއި   މަހުގެ  އޮގަސްޓު  ތެރެއިން  މުއްދަތުގެ  ހުރި  ސަސްޕެންަޝންގައި  އަދި  ޢިލިބިފައިނުވާތީ  ނާޔަތްތައް 

އޮގަސްޓު  ނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި،  ޢިލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  މުއްދަތަށް  އެ  ސަސްޕެންަޝންގެ މުއްދަތު އިތުރުވާނަމަ  

މުސާރައާއި   ގޮތުގައި  ޢިމަހުގެ  ދެ  6352.45  ޖުމުލަ  ލިބެންޖެހޭ ނާޔަތުގެ  ފަންސާސް  ތިންސަތޭކަ  ރުފިޔާ    )ހަހާސް 

ލިބިދިނުމަށާއި،    ފަސްސްސާޅީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ނިއަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ލާރި(  ވަޒީފާގެ  މަސައްކަތުގައި  ކުމެ 

ށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަފަރާތުން  ގެ  ިޝހާން އަޙްމަދު ދި  އެމަށް  ނު ލިބިދިއަދާކުރެވޭނެ ފުރުަޞތު  

 މައްސަލައެކެވެ.  ޅުމުން ބަލާފައިވާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެ  2021 ޖުލައި 11

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  އަޙްމަދުމައްސަލަ  ކުމުންދޫ)  ިޝހާން  ހދ.   / ރައްޔިތެއްކަން  (  ރާސްތާ  )ދިވެހި 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ކަމުގައި    (A231253އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ޓްރައިބި ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކޮށް ފަރާތް(  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ކަންކަމަށް  އުނަލަށް  ފައިވާ 

ފެށިގެން    2021އެޕްރީލް    28  ،އިރުނަޒަރުކުރާ ކޮމިއުނިޓީ  އިން  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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ވަޒީފާ   އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ކުމުންދޫ  ހދ.  މަޤާމުގައި  ކައުންސިލަރގެ  ސްޕޯޓްސް  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ 

އެފަދަ   އަމުރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ކުރުމަށް  ކަމެއް  ނުހިމެނޭ  މެންޑޭޓްގައި  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، 

ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅޭކަމަށާއި،   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްއް ކުރަން ޖެހުމުން  މަސައްކަތްތަ

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްތަކުގެ މެންޑޭޓްގައި ނުހިމެނޭ މަސައްކަތަށްވުމުން އެކަން ކުރުމަށް ދެކޮޅުހެދުމުން  

ހދ. ކުމުންދޫ  މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ މަންތްލީ ރިޕޯޓްސް، އެޓެންޑެންސް އަދި ސަލާމް ފޯމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް  

ވެރިޔާ   ޒިންމާދާރު  އިދާރާގެ  ހަދާފައިވާކަމަށާއި،  ކައުންސިލް  ފަރާތަށް  ދެކޮޅު  ހުށަހެޅި  މިނިސްޓްރީން  މައްސަލަ 

ދަތިކުރު ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  އިދާރީ  ގޮތުން  ހަވާލުކުރާ  އެއްވެސް    2021ފެބުރުވަރީ    18މުގެ  ގައި 

  2021އެޕްރީލް    30އޮފީސް ސަރވާއިން ބޭރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްއެންގުމަކާ ނުލައި  

މިނިސްޓްރީން   ޔޫތު  ދުވަހު  ފަރާތުގެ  ވަނަ  ހުށަހެޅި  ބަލަމުންދާކަމަށްބުނެ  މައްސަލަ  މައްސަލައެއް   30އަޚްލާީޤ 

ވަޒީފާގެ  )ތިރީސް އަންގަންދެން  އެއްޗެއް  ވަކި  ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ   )

މަނާކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ނިކުތުން  އޮފީހަށް  އެކަހެރިކޮށް  މައްސަލަ  ގައި    2021މޭ    04މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން 

ފަރާތާ ބަޔާންކޮށް  ހުށަހެޅި  ކޮބައިކަން  މައްސަލައަކީ  އަޚްލާީޤ  އެ  ގުޅޭ  ލިބިފައިވާކަމަށާއި،  ސިޓީއެއް  ފައިވާ 

ކާޑު   އޮރިޔާން  އިން  'ފޭސްބުކް'  މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމެއް  އޮފީސްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ސިޓީގައި 

ނުގެންދާކަމަށާއި،   ކުރިއަށް  ގޮތަށް  އެކަށީގެންވާ  މަސައްކަތްތައް  ހަވާލުކުރާ  އަދި  މައްސަލަ  ގެންގުޅޭކަމަށާއި، 

ގައި ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް، މަސައްކަތަށް އަނބުރާ   2021މޭ    29ޕެންަޝން މުއްދަތު  ސަސްހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

އަންގާފައިނުވުމުގެ   ގޮތެއް  ވަކި  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  ބެހޭގޮތުން  ސަސްޕެންަޝނާ  ގުޅޭގޮތުންނާއި  ނިކުތުމާ 

 ، އިސަބަބުން ޖޫން މަހުގައި އޮފީހަށް ނިކުމެފައިނުވާނެކަމަށާ

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  ކޮމިަޝން  މައްސަލަ  ސަރވިސް  ގެ  ސިވިލް  ފަރާތް"  ރައްދުވި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

 30  ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( އާ ދެކޮޅަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،

ހު  2021އެޕްރީލް   މައްސަލަ  މިނިސްޓްރީން  ޔޫތު  ދުވަހު  ފަ ވަނަ  މައްސަލައެއް    ރާތުގެށަހެޅި  އަޚްލާީޤ 

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަ  30ބަލަމުންދާކަމަށްބުނެ   މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ  އެއްޗެއް   ށް، ކޮނި)ތިރީސް(  ވަކި 
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މަނާކޮށްފައިވާ ނިކުތުން  އޮފީހަށް  އެކަހެރިކޮށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން  ވަޒީފާގެ  ތީއާއި،  އަންގަންދެން 

މުއްދަތު   ނިކުތުމާ   2021މޭ    29ސަސްޕެންަޝން  އަނބުރާ  މަސައްކަތަށް  ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް،  ގައި 

އަންގާފައިނުވާ ގޮތެއް  ވަކި  ބެހޭގޮތުން  ސަސްޕެންަޝނާ  މައްތީކަމަގުޅޭގޮތުންނާއި  ފަރާތުން  ށް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި ފަރާތާމައްސަލަ  ފިޔަވަޅަކީ ަޞއްޙަގޮތުގައި  މައްސަލަ  އަޅާފައިވާ  މެދު 

ކަނޑައަޅަ ނޫންތޯ  ނުވަތަ  މައްސަލައެއްތޯ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފުރިހަމަކޮށް  މައްސަލަ ނުދި އިއިޖުރާއަތުތައް  މަށާއި، 

ވަޒީފާއަށް   ފަރާތް  ނިހުށަހެޅި  ލިބިފައިނުވާތީ   މެދުކުތުމާއަނބުރާ  ޖަވާބެއް  އެއްވެސް  ރަސްމީގޮތެއްގައި 

ނާޔަތްތައް އަދި ސަސްޕެންަޝންގެ  ޢިސަސްޕެންަޝންގައި ހުރި މުއްދަތުގެ ތެރެއިން އޮގަސްޓު މަހުގެ މުސާރައާއި  

އިތުރުވާނަމަ   ފަރާތަށް    އެމުއްދަތު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުސާރައާއި  މުއްދަތަށް  ނާޔަތްތައް  ޢިލިބެންޖެހޭ 

މުސާރައާއި  ޢި މުސާރައާއި  ލިބިދިނުމަށާއި،   މަހުގެ  އޮގަސްޓު  ލިބެންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތުގެ  ނާޔަތުގެ 

ލިބެންޖެހޭ   ލިބިދިނުމަށާއި،    6352.45ޖުމްލަ  ފަސްލާރި(  ދެރުފިޔާ ސާޅިސް  ފަންސާސް  ތިންސަތޭކަ  )ހަހާސް 

ކުމެ މަސައްކަތުގައި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭނެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ނި

 ރެވެއެވެ. ނުމަށްކަން ފާހަގަކުފުރުަޞތު ލިބިދި

ފަރާތުގެ .3 ހުށަހެޅި  ގޮތުން    މައްސަލަ  ދިނުމުގެ  ރައްދު  ކޮމިަޝންަޝކުވާއަށް  ސަރވިސް  ފަރާތުން ސިވިލް  ގެ 

ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަޒީފާ  3.1 އެފަރާތް  ހުރެ  މަާޤމުގައި  ކައުންސެލަރގެ  ސްޕޯޓްސް  ކުމުންދޫ  ހދ.  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކޮމްޕިއުޓަ އިދާރާގެ  ކާޑު ފޭ ސިސްޓަމަކުން    ރއަދާކުރާ  އޮރިޔާން  ބޭނުންކޮށް  މެސެންޖަރ  ސްބުކް 

ސަރވިސްއަށް ގެންގުޅުނުކަމުގެ   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  މައްސަލައެއް 

މިނިސްޓްރީ ފޮނުވާފައިހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަންބަރު  ން  -141ވާ 
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HR/188/2021/24  (04    ޭގުޅިގެން  2021މ މައްސަލައާ  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ސިޓީގައި   )

ޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއިން މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މިނިސްޓްރީގެ އެ 

ފެށިގެން    2021އެޕްރީލް    30 ނިމެންދެން،    30އިން  ތަހުީޤުޤކޮށް  މައްސަލަ  އެ  ދުވަހަށް  )ތިރީސް( 

 ށާއި، މަނާކުރުމަށްކަމަކުތުން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިކޮށް ވަޒީފާއަށް ނި

ނި 3.2 އޮފީހަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކައުންސިލް  މައްސަލަ  ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  މަނާކޮށްފައިވަނީ  ކުތުން 

އިސްވެ ދެންނެވުނު  އިދަރާގެ މުވައްޒަފަކު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނެއްގެ މައްޗަށްކަމަށްވާތީ،  

ކުރެވޭނެކަމަށް  ކުތުން މަނާ ބަޔާނުގެ މައްޗަށް އެކަނި ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނި

-188ނުފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  

ER/141/2021/17  (21    ްސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  މައްސަލަ  2021ޖޫނ )

ނި ވަޒީފައަށް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  ފަރާތަކީ  މަނާހުށަހެޅި  ކޮށްފައިވާ  ކުތުން 

 ށް ރާތް ވަޒީފާއަނޫންކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ  ފަރާތެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ ފަރާތެއް

ފޮނުވާފައި  ކުނި ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ފޯމު  އެދޭ  މަނާކުރުމަށް  ތުން 

ކޮމިަޝނުން    ،ވީނަމަވެސް ސަރވިސް  ސިވިލް  ވާގޮތަށް  މާއްދާގައި  ހަވާލާދެވުނު  އިސްވެ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އެހެނީ  ވަޒީފާއަޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ފަދަ    ށްފަރާތަކީ  މަނާކުރެވޭނެ  ނިކުތުން 

 އި، ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްނޫންކަމަށާ

ަމއްސަަލ 3.3 ްޓަރއިިބުއނަަލްށ  ވަޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލައީކ    ަމްއސަަލ  ިމ  ުހށަަހޅަާފިއާވީތެވ 

ަހއުްލުކެރޭވ ޭބުރްނ  ފަާހަގުކެރޭވީތ،    ެނ ޯކުޓްނ  ޮކިމަޝަންށ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ަކން  ެއ ަމްއސަަލެއްއަކަމްށ 

ަމްއސަަލ   އެެހްނަނަމެވސް،  ޮފުނވާފިައާވެނަކަމާށިއ،  ިސީޓެއއް  ްޓަރއިިބުއނަަލށް  ަވޒާީފއާބޭެހ  ަބާޔްނކްޮށ 

ޭބުންނުނާވަކމާަށިއ،  ަފާރުތްނ    ިޅުހށެަހ ަމްއސަަލ ޯކުޓްނ ޭބުރަގިއ ަހއުްލުކުރަމށް  ވީ  ަފާރތްުނ ޭބުންނ  ެއމި 

ެގނިްދުއ ުކިރައްށ  ަމރުހާަލ  ޮކިމަޝަނަމްށޯކުޓ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ްޓަރިއިބުއނުަލްނ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ށް  ަކަމްށ 

ުމާސަރާއިއ   އަެފާރަތްށ  އޭެދގޮތަުގިއ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާނަޔްތަތއް  ިޢައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ، 
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ުމާސަރާއިއ   ަފާރތްަށ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  އެދަިފިއީވަނަމވްެސ،  ދަީފިއާވަކްނިޢަނަގއިިދުނަމްށ    ، ނަާޔތަްތްއ 

ާމިރުޗ މުަހްނ ފިެށެގްނ ޖަުލިއ   ެއނެގްނ  ެގ ިނޔަަލ   2021އަެފާރަތްށ  ދަީފިއާވ ުމާސަރ ސިްލްޕަތުކން  ށް 

ުހށަހިެޅ   ަމްއސަަލ  ޮއަގސުްޓ  ޮއްނަނަކަމާށިއ،  ާޙިޟީރައްށ    2021ަފާރަތްށ  ެދވަިފިއުނަވީނ  ުމާސަރ  ަގިއ 

ެއ    ، ވީާތާއިއ  ބަަލިއެގްނަކުމަގިއ އަެފާރްތ  ދަީފިއުނަވނީ  ަފާރަތށް  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  މުަހަގއި  އަޮގްސުޓ 

ަމްއސަަލިއަގިއ ިލުބުނ ެގއްލުުމެގ ބަދާަލިއ  މުަހަގިއ ަވޒާީފައްށ ާޙިޟުރވެފިައ ުނާވީތަކ މާަށިއ، އެެހްނަކުމން 

ަފިޢުމާސަރާއިއ   ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  އެދަިފިއީވަނަމެވްސ،  ަނގައިިދުނަމްށ  ުމާސަރ  ާނަޔތަްތއް  ރަާތށް 

ަވޒާީފައ އަދި  ަވޒާީފައ   ްށ ދަީފިއާވީތާއިއ  އަެފރްާތ  ޫންނަކުމަގިއާވީތވެ  ަފރެާތްއ  ަމާނކޮށަްފިއާވ  ްށ  ިނކުުތން 

ުހ ިޒްނމާަވްނ  ިރުނިނުކެމ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެގއުްލަމށް  ިލުބނު  އަެފާރަތށް  ޖޭެހެނ  ުދަވސަްތަކށް 

 ަބޔްާނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނެއްއެވްސ ަހަމެއްއެންތަކަމށް  

ކޮމިަޝން  .4 ސަރވިސް  އެދިފައިވަނީ،  ސިވިލް  ފަރާތުން  ނިގެ  އޮފީހަށް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ކުތުން މައްސަލަ 

ކުތުމަށް  ނި  ށްއެފަރާތަކީ ވަޒީފާއަ  ،ވާތީނުމަނާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ނިންމާފައި

ފަރާތެއްނޫންކަމަށާއި،   ނުމަނާކޮށްފައިވާ  ދޭންޖެހި  އެފަރާތަށް  އަދި  އެހެންކަމުން،  މުސާރައެއް  އެއްވެސް  ދެވިވާ 

ފަދަ އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތަތީ  ސަބަބެއް   ޢިނާޔަތެއް  އެއްވެސް  ނެރެދޭންޖެހޭ  އަމުރެއް 

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިދިނުމަށްކަންނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަ

ފަރާތް    ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  މިވާ  ހުށަހެޅިފައި .5 ހުށަހެޅި   30މައްސަލަ 

އެކަހެރިކޮށް  )ތިރީސް(   މުއްދަތަށް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން  ފައިވަނީ  ކުތުން މަނާކޮށްވަޒީފާއަށް ނިދުވަހުގެ 

ހަމައަކުންތޯއާއި،  ވަޒީފާއިން    އެކަށީގެންވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   އާއި،އިގަމުއްދަތު  ކޮށްފައިވާޑްސަސްޕެންމައްސަލަ 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  ދުވަހު   30މައްސަލަ  ހިނގާދިޔަ ސަސްޕެންަޝންގެ  )ތިރީސް(  ނިމުމަށްފަހު  މުއްދަތު    ގެ 

ގެ މައްޗަށް ށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  ށް  މުއްދަތަ

 އޮތްތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. ާޤނޫނީ ހަމައެއް  އަމުރުކުރާނެ
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  ގެ ތަކު ގކޯޑިންވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އޯޑިއޯ ރި  ހުށަހެޅި ފަރާތުންމައްސަލާގައި މައްސަލަ    މި .6

ނުވާތީ ކުރެވޭނެކަމަކަށް  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ދެނެގަތުމަކީ  ނިންމުމުގައި    ،ަޞއްޙަކަން  ގޮތެއް  މައްސަލާގައި  މި 

 .ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިނުވާނެއެވެ ތަކަށްގރެކޯޑިންއޯޑިއޯ  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު 

ުހށެަހޅި  ަމްއ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމުހށެަހޅަިފިއާވ   .7 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރތްުނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ސަަލ 

ވަާހަކަތކާަށ ެދްއިކ  ދަެފާރުތން  ަމޖިލުީހަގިއ  ބިެލ  ަމްއސަަލ  ެހިކ ިލެޔިކުޔްނަތކާަށިއ،    ެހިކބަަހށް،   ެވިރާޔެގިއ، 

 ައްނަނިނވި ަކނަްކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ

ފަރާތުން    6.1 ހުށަހެޅި  ފޯމާއެކު،  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޔޫތު، އޮފް  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  މިނިސްޓްރީ  -141  ނަންބަރު  ކޮމިއުނިޓީ 

HR/INDIV/2021/163  (29  ް2021އެޕްރީލ)  ިސިޓީގައ، 

  30"ޝިހާން އަޙްމަދާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަޚްލާޤީ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާތީ،  

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޝަން ކުރެވިފައިވާ    30ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން   2021  އެޕްރީލް 

 ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. 

އެކަހެރިވެ   ތަކުން  މަސްއޫލިއްޔަތު  އެންމެހާ  ވަޒީފާގެ  އަންގަންދެން  ގޮތެއް  ވަކި  މިނިސްޓްރީން  ވީމާ، 

 އޮފީހަށް ނުނިކުންނަވާ މަޑުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ." 

 ފައިވާކަމާއި،ފަދައިން ބަޔާންކޮށްމި

ނަންބަރު  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ  ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

(OTHER)141-HR/INDIV/2021/6  (29    ްނުކުތުން 2021އެޕްރީލ "އޮފީހަށް   )

ލިޔުން"   އަންގާ  ތަޙުީޤަޤށް  އަށް ބަލާއިރުމަނާކުރިކަން  ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ 

ދުވަހު  30 މަނާކޮށްފައިވަގެ  )ތިރީސް(  ނިކުތުން  އޮފީހަށް  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ   ނީ،މުއްދަތަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ، އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމަކުން ފޭސްބުކް 

މަސައްކަތްތައް   މެސެންޖަރ ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ގެންގުޅުމާއި،  އޮރިޔާންކާޑު  ބޭނުންކޮށްގެން 
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ނުގެންދިއު އެކަށީގެންވާ ކުރިއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ގޮތަށް  ގުޅިގެންކަމަށް  މައްސަލައާ  މެގެ 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ޖަވާބު  .  6.2

އެމްޕަވަރމަންޓް   ،ޔޫތު ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް   HR/188/2021/24-141ނަންބަރު  ގެ  ސްޕޯޓްސް 

ސިޓީގައި،  2021މޭ    04) ފަރާތް(  ހުށަހެޅި  އޮފީހުގެ  މައްސަލަ  ސިސް  ޓަމަކުން ކޮމްޕިއުޓަރ 

ކައުންސިލް   މައްސަލައެއް  ގެންގުޅުނުކަމުގެ  އޮރިޔާންކާޑު  ބޭނުންކޮށް  މެސެންޖަރ  ފޭސްބުކް 

ބަލަމުންދާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ހުށަހަޅައި  ރވިސްއަށްއިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާ

  ފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކޮށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމާ

ޔޫތު،  ނުން  ކޮމިަޝ  ސިވިލް ސަރވިސް ގައި    2021ޖޫން    21  ،ނަމަވެސްވީ އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އެންޑް   އެމްޕަވަރމަންޓަސްޕޯޓްސް  ސަރވިސް  ކޮމިއުނިޓީ  ސިވިލް  ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިަޝންގެ ށް 

 ( ސިޓީގައި، 2021ޖޫން  21) ER/141/2021/17-188ނަންބަރު 

(  2021  އެޕްރީލް   29)   141-HR/INDIV/2021/6(OTHER)  ނަންބަރު   ޓްރީގެ މިނިސް   ތިޔަ " 

  ކައުންސެލަރ   ސްޕޯޓްސް   ކުމުންދޫ .  ހދ   އިން "  ލިޔުން   އަންގާ   މަނާކުރިކަން   ނުކުތުން   އޮފީހަށް " 

  ގޮތަށް   ލިބޭ   މުސާރަ   މުއްދަތަށް   ދުވަހުގެ   30(  88763  ނ .ކ . ރ )   އަޙްމަދު   ޝިހާން   ހުރި   މަގާމުގައި 

  މިނިސްޓްރީގެ  ތިޔަ   ހަވާލާދީފައިވާ ،  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ   ނިންމާފައިވާ   މަނާކުރުމަށް   ނުކުތުން   އޮފީހަށް 

  ވާ ފޮނުވާފައި   ކޮމިޝަނަށް   މި   ސިޓީއާއެކު (  2021  މޭ   29)   HR/188/2021/27-141  ނަންބަރު 

  މަނާކުރެވިދާނެކަމަށް  ނުކުތުން   އޮފީހަށް   ފަރާތް   އެ   ރިޢާޔަތްކޮށް   ކަންކަމަށް   ފާހަގަކޮށްފައިވާ   ބަޔާނުގައި 

 ." ދެންނެވީމެވެ   ކަމުގައި   ނުފެންނަ 

  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
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ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ   2021ނޮވެންބަރު    28މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގައި 6ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ބަޔާނުގެ 

  ނުކުތުން   އޮފީހަށް   އެފަރާތް ،  ބަލާއިރު   ހިނގާފައިވާގޮތަށް   ކަން   މިހާތަނަށް   މައްސަލައިގައި   މި " 

  މި   ވަނީ   މިނިސްޓްރީން   އަދި .  ކަނޑައަޅާފައެވެ   ކޮމިޝަނުންވަނީ   ގޯސްކޮށްކަމަށް   މަނާކޮށްފައިވަނީ 

 ." ދީފައެވެ   ޢިނާޔަތްތައް   އާއި   މުސާރަ   ފަރާތަށް   ހުށަހަޅާ   މައްސަލަ   މުއްދަތަށް 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ފޮނުވާފައިވާ    2021ޖުލައި    05.  6.3 ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދެކުނުބުރީ  ގައި  ތިލަދުންމަތީ 

ނަންބަރު   އިދާރާގެ  ކައުނސިލް  ސިޓީގައި، 2021ޖުލައި    05)  267/188/2021/3ކުމުންދޫ   )

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް   ގެންދިއުމަށްސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް  

އެމްޕަވަރމަންޓާ ކޮމިއުނިޓީ  ސްޕޯޓްސް އެންޑް  އެއްބަސްވުމުގައި  ވެވިފައިވާ  ކައުންސިލާއެކު  އި 

ށް ކައުންސިލްގެ ސާވަރ އެކްސެސް ލޮގެއް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެވިފައި  ކައުންސިލަރ ިޝހާން އަޙްމަދަ 

އަނުވާނެކަމަށާއި،   ިޝހާން  ނުގެންދެވޭ  ނަމަވެސް  ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  ކަސްރަތު  ޙްމަދު 

ސާވަ ކައުންސިލްގެ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އިދާރީ  ލޮގިން    އަށްރދުވަސްތަކުގައި  އެކްސެސްވުމަށް 

ހަދައި ކަމަށާއި،    އައިޑީއެއް  އެކްސެސްދީފައިވާނެ  ފަރާތަށް  އަޙްމަދުގެ  އެ  ިޝހާން  ނަމަވެސް 

ނުވަ ޢަމަލުތައް   އަހްމަދަށް  ިޝހާން  ސާވަރއަށް  ކައުންސިލްގެ  ހެދުމަށް  ހުންނަގޮތުން  ދެވޭގޮތް 

ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމަށާއި،  ނިންމާފައިވާ  ކައުންސިލުން 

އަޙްމަދު އެމްޕަވަރމަންޓަ ޝިހާން  އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،  ހިނގާކަން  އެގޮތަށް  އެކަން    ށް 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްކު ކައުންސިލަރުންނާއި  ނުހުންނާތީވެ،  ސިސްޓަމެއް  ކޮމްޕިއުޓަރ  ޚާއްަޞ  ރުމަށް 

ބަލައިއިސްވެރިންގެ ގެއްލުމަކަށް  ލިބިދާނެ  ބޭނުންކުރާތީވެ  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް  ވަގުތީގޮތުން    
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އަން އަޙްމަދަށް  ިޝހާން  ނުކުރުމަށް  ބޭނުން  ވޯކްސްޓޭަޝންތައް  ކަމަށް ކައުންސިލަރުންގެ  ގާފައިވާނެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު،   ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ފޮނުވާފައިވާ  2021ސެޕްޓެންބަރު    08.  6.4

ނަންބަރު   އެމްޕަވަރމަންޓްގެ  ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް    HR/188/2021/43  (08-141ސްޕޯޓްސް 

  ( ސިޓީގައި،2021ސެޕްޓެންބަރު 

  އަޙްމަދަށް   ޝިހާން ،  ބަލާއިރު   މަޝްވަރާތަކަށް   ކުރެވުނު   ކައުންސިލާއި   ފޯނުން   ލިޔުމުންނާއި   މިހާތަނަށް "  

  އަދާކުރެވޭނެ  ޒިންމާ   މަގާމުގެ   ކައުންސިލަރގެ   ސްޕޯޓްސް   ހާޒިރުވެ   ކައުންސިލަށް   ކުމުންދޫ . ހދ 

 ." ނުފެނެއެވެ  އޮތްކަމަކަށް   މާޙައުލެއް   އެކަށީގެންވާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ފަދައިން މި

ފޮނުވާފައިވާ  ގައި    2021  ނޮވެންބަރު  18.  6.5 ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ޔޫތު  ސިވިލް  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ 

ންަނަބރު   ެއްމަޕަވރަމންްޓެގ  ޮކިމުއިނޓީ  ެއްނޑް    HR/188/2021/52   (18-141ްސޯޕްޓސް 

 03އްދަތު ހަމަވުމުގެ މަނާކުރި މުތުން ިޝހާން އަޙްމަދު އޮފީހަށް ނިކު ( ސީިޓަގިއ،  2021ޮނެވްނަބުރ  

ކުރިން   ޝިހާން  ދުވަސް  އަނގަބަހުން  ނިކުތުމަށް  އޮފީހަށް  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު  ގުޅާފައި،  ފޯނުން 

 ކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް ބަޔާން

ގޮތުގައި  .  6.6 ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ  މާލެ)  މަމްދޫން ރަީޝދުމައްސަލަ ރައްދުވި   / )ދިވެހި  (  ގ. ހަކަގެލި 

ސްޕޯޓްސް އެންޑް   ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު  (A053259ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ޑި އެޗް.އާރް  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ  އިސްވެރިއެއްގެކޮމިއުނިޓީ    05  ،ޙައިސިއްޔަތުން  ޕާރޓްމަންޓްގެ 

ހެކިބަސް   އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި   ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2021  ޑިސެންބަރު

ހުށަހެ  އަދާކުރަމުން، މައްސަލަ  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު  އޮފީހަށް ސަސްޕެންަޝންގެ  ފަރާތް  ޅި 

ގުޅައި  ފޯނުން  ކުރިން  ދުވަހެއް  ތިން  ނުވަތަ  ދުވަހެއް  ދެ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  ޙާޟިރުވުމަށް 
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ދިންކަމުގައި   ލިޔުމެއް  އިތުރު  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  އެންގިކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސަސްޕެންަޝން   އިޢާދަކުރެވޭނެކަމަށާއި،  ވަޒީފާ  މިނިސްޓްރީން ނުވިޔަސް  ދަމަހައްޓަން 

ނެރެގެން  މާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަނިންމާފައިނުވާކަމަށް   އަޙްމަދު  މަސައްކަތްކުރަން ިޝހާން 

ފަރާތްކަމުގައިވިޔަސް  ކައުންސިލުން  ބޭނުންނުވާކަމަށް   ދިން  ވަޒީފާ  މިނިސްޓްރީއަކީ  ބުނާކަމަށާއި، 

ކަމަށްވާތީ ތެރޭގައި  އިދާރާއެއްގެ  އެހެން  ނެ  މަސައްކަތްކުރަނީ  ވެސް ކައުންސިލަށް  ގޮތެއް  ރެވޭނެ 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،   . 7 ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  ބަޔާންކުރެވުނު  ސަރވިސް  އިސްވެ  ކޮމިަޝންގެ  ސިވިލް 

ފަރާތް ،  ސިޓީގައި(  2021  ޖޫން  21)  ER/141/2021/17-188  ނަންބަރު ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ނުފެންނަކަމަށް  ކަމަށް  މަނާކުރެވިދާނެ  ނިކުތުން  ރައްދުވި  އާއި،  އޮފީހަށް  މައްސަލަ 

ބަޔާނުގެ    2021ނޮވެންބަރު    28ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ    6ގައި 

މައްސަލަ  ތުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް  ނަންބަރުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ނިކު

  ގިައ  2021 ިޑެސނަްބުރ  15 ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ިމ އިަދއާއި،  ފައިވާތީވެ އިޢުތިރާފުރައްދުވި ފަރާތުން  

ުހރި  ަމްއ   ައުޑއުެހުމަގިއ  ޭބްއުވުނ  ްޓަރިއިބުއނުަލަގިއ   ަވޒާީފާއބޭެހ ނުލިިބ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ސަަލ 

ލިބަިފިއާވަކަމާށިއިޢުމާސަރާއިއ   އަެފރަާތްށ  ޮނވްެނަބރު  އިަދ    ާނަޔްތަތްއ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ 

ުމާސަރާއިއ   ިނޔަަލްށވާ  ިލބަިފއާިވަކަމްށ  ިޢމުަހެގ  އަެފާރތަށް  ފާަރުތން  ާނަޔްތަތއް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ 

ފަރާތުަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ،   ހުށަހެޅި  ސަސްޕެންަޝންމައްސަލަ  ފަރާތް އި،  އާގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  30ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައިއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސަސްޕެންަޝންގެ  

ދުވަހުގެ   މައްސަލަ )ތިރީސް(  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މުއްދަތަށް  ހިނގާދިޔަ  ނިމުމަށްފަހު  މުއްދަތު 

ފަރާތަށް ަކނަޑައަޅްނޖޭެހމާިހުރ  އިދިނުމާމެދު  ނަގަ  ހުށަހެޅި  ަމްއސަަލިއަގިއ    ޮގެތްއ  ިމ  ަކެމްއ 

 ޮއްތަކުމަގިއ ނެުދެކެމެވ.  
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ކުމެ މަސައްކަތުގައި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭނެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ނި . 8

މިނިސްޓްރީ އޮފް  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  ނުމަށް މަލިބިދި  މާހައުލެއް

ނަންބަރު   އެމްޕަވަރމަންޓްގެ  ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް   HR/188/2021/43  (08-141ޔޫތު، 

ސިޓީގައި،2021ސެޕްޓެންބަރު   ، ބަލާއިރު  މަްޝވަރާތަކަށް  ކުރެވުނު  ކައުންސިލާއި  ފޯނުން  ލިޔުމުންނާއި  ( 

ފަރާތް ހުށަހެޅި    ޒިންމާ  މުގެާޤމަ   ކައުންސިލަރގެ  ސްޕޯޓްސް  ހާޒިރުވެ   ކައުންސިލަށް  ކުމުންދޫ. ހދ  މައްސަލަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  ނުފެން  އޮތްކަމަކަށް  މާޙައުލެއް  އެކަށީގެންވާ  އަދާކުރެވޭނެ ރައްދުވި  ނަކަމަށް  މައްސަލަ 

 ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021  ޑިސެންބަރު  05މަމްދޫން ރަީޝދު  ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  

ނެރެގެން    އަދާކުރަމުން، ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މަސައްކަތްކުރަން  މައްސަލަ 

ފަރާތްކަމުގައިވިޔަސް  ދިން  ވަޒީފާ  މިނިސްޓްރީއަކީ  ބުނާކަމަށާއި،  ކައުންސިލުން  ބޭނުންނުވާކަމަށް 

ނެތްކަމަށް  ގޮތެއް  ނެރެވޭނެ  ކައުންސިލަށް  ކަމަށްވާތީ  ތެރޭގައި  އިދާރާއެއްގެ  އެހެން    މަސައްކަތްކުރަނީ 

ހު މައްސަލަ  އޮންނާތީ،  އެނގެން  އިދާރާއަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކައުންސިލް  ކުމުންދޫ  ހދ.  ފަރާތް   ށަހެޅި 

 އެވެ. ލެއް ނެތްކަމަށް ބުރަވެވެނިކުމެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭނެ މާހައު 

)ނ( ގައި،  ވަނަ މާއްދާގެ    18ގެ  )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު(    2007/5ާޤނޫނު ނަންބަރު  .  8.1

ސިވިލް   ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ދިވެހި  ޙައްުޤތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ޚިދުމަތްކުރާ   ސަރވިސްގައި 

ސަރވިސް   ސިވިލް  ކުރުމަކީ  މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ  ާޤއިމުކުރުމަށް  މާހައުލެއް  އިންސާފުވެރި 

ކުރަންޖެހޭކޮމިަޝނު ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މަސަ   ން  ކަމަށް  ކަމެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އްކަތްތަކުގެ 

އަދާކުރުމަށް މުވައްޒަފަ،  އާއިއޮންނާތީއެނގެން   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވާޖިބުތަކާއި  ވަޒީފާގެ  އޭނާގެ  ށް 

އިމުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ  ާޤންވާނެ ވަސީލަތްތަކާއި އަދި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށޭނެ މާހައުލެއް  ބޭނު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   މިވާ މައްސަލައިގައި  މަށް ބުރަވެވޭހިނދު، ހުށަހެޅިފައިފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   ވަޒީފާގެ  ނިކުމެ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް  ކުމުންދޫ  އަދާކުރަމުންދިޔަ ހދ.  ވަޒީފާ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ބުރަވެވޭތީ،    އަދާކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ނެތްކަމަށް



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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)ށ(    87 މާއްދާގެ  ރިއާޔަތްކޮށް  ވަނަ  ވަޒީފާއަށް އަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މަ ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތަކާއި  އަދާކުރެވޭއަނބުރާ ނިކުމެ،  ދީ ާޤއިމުކޮށްމާހައުލެއް    ފަދަނެ ސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ރައްދުވި  އިންތިޒާމު    އެކަމުގެ މައްސަލަ  ސަރވިސް  ހަމަޖެއްސުމަށް  މައްޗަށް ސިވިލް  ކޮމިަޝނުގެ 

 އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ރައްދު   ދެންފަހެ، މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ހުށަހެ  ވިމައްސަލަ  މައްސަލައިގެ   ،ލިޔުންތަކަށާއި  ޅިފަރާތުން 

ދެދެފަރާމަޖިލީހުގައި   ހެކިބަހަ  ،ވާހަކަތަކަށާއި  އްކި ތުން  ބެލިއިރު،    ށްހެކިވެރިޔާގެ  ހުށަހެޅި ރިޢާޔަތްކޮށް    މައްސަލަ 

އަޙްމަދު   ކޮމިއުނިޓީ    2021އެޕްރީލް    28ިޝހާން  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފެށިގެން  އިން 

ހދ މަާޤމުގައި  ކައުންސިލަރގެ  ސްޕޯޓްސް  ވަޒީފާ  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ކުމުންދޫ   .

އެފަދަ    އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، އަމުރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ކުރުމަށް  ކަމެއް  ނުހިމެނޭ  މެންޑޭޓްގައި  ވަޒީފާގެ 

އަޙްމަދު ޝިހާން  ޖެހުމުން  ކުރަން  މަސައްކަތްތަކަށް    މަސައްކަތްތައް  ހުރަސްއެޅޭކަމަށާއި،  ކުރަންޖެހިފައިވާ 

އަޙްމަދު  ިޝހާން  ދެކޮޅުހެދުމުން  ކުރުމަށް  އެކަން  މަސައްކަތަށްވުމުން  ނުހިމެނޭ  މެންޑޭޓްގައި    މަސައްތަކުގެ 

މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ މަންތްލީ ރިޕޯޓްސް، އެޓެންޑެންސް އަދި ސަލާމް ފޯމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހދ. ކުމުންދޫ  

ވެ ޒިންމާދާރު  އިދާރާގެ  ހަވާލުކުރާ  ކައުންސިލް  މިނިސްޓްރީން  އަޙްމަދަށް  ިޝހާން  ހަދާފައިވާކަމަށާއި،  ދެކޮޅު  ރިޔާ 

ގޮތުން   ދަތިކުރުމުގެ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ނުލައި    2021ފެބުރުވަރީ    18އިދާރީ  އެންގުމަކާ  އެއްވެސް  ގައި 

ބޭރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ސަރވާއިން  އޮފީސް  އަޙްމަދު  ދު  2021އެޕްރީލް    30ިޝހާން  ޔޫތު ވަނަ  ވަހު 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް   30މިނިސްޓްރީން ިޝހާން އަޙްމަދުގެ އަޚްލާީޤ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާކަމަށްބުނެ  

އެކަހެރިކޮށް   30ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން  ވަޒީފާގެ  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

މަނާކޮށްފައިވާ ނިކުތުން  އިޖުރާއަތުތައް އޮފީހަށް  ަޞއްޙަގޮތުގައި  ފިޔަވަޅަކީ  އަޅާފައިވާ  މެދު  އަޙްމަދާ  ތީ، ޝިހާން 

ވަޒީފާއަށް   އަޙްމަދު  ޝިހާން  ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި،  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  މައްސަލައެއްތޯ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފުރިހަމަކޮށް 

ސަސް ލިބިފައިނުވާތީ  ޖަވާބެއް  އެއްވެސް  ރަސްމީގޮތެއްގައި  ނިކުތުމާމެދު  މުއްދަތުގެ  އަނބުރާ  ހުރި  ޕެންަޝންގައި 

ތެރެއިން އޮގަސްޓު މަހުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އަދި ސަސްޕެންަޝންގެ މުއްދަތު އިތުރުވާނަމަ އެ މުއްދަތަށް 

ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި، އޮގަސްޓު މަހުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  

ވަޒީފާއަށް    6352.45ޖުމުލަ   ލިބިދިނުމަށާއި،  ލާރި(  ސާޅީސްފަސް  ރުފިޔާ  ދެ  ފަންސާސް  ތިންސަތޭކަ  )ހަހާސް 

ލިބިދިނުމަށް   ފުރުަޞތު  އަދާކުރެވޭނެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  މަސައްކަތުގައި  ނިކުމެ  ސިވިލް  އެއަނބުރާ  ދި 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ށް ރައްދުވާގޮތަށްސަރވިސް ކޮމިަޝނަ

ފަރާތުން  މައް ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށް  ގޯސްކޮށް  މަނާކޮށްފައިވަނީ  ނިކުތުން  އޮފީހަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ާނަޔްތަތްއ އަެފރަާތްށ ލިބަިފިއާވަކަމށް  ިޢަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ނުލިިބ ުހިރ ުމާސަރާއިއ ަމްއ އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީއާއި،

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސަސްޕެންަޝންއާއި،  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ބަޔްާނޮކށަްފިއާވތީ،  

ސަސްޕެންަޝންގެ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައިއާއި،  ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން   30ފަރާތް 

ހުށަހެޅި  )ތިރީ މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މުއްދަތަށް  ހިނގާދިޔަ  ނިމުމަށްފަހު  މުއްދަތު  ދުވަހުގެ  ސް( 

ނަގައިދިނުމާމެދު   ެތެރިއްނފަރާތަށް  ަމްއސަަލިއެގ  ަކެމްއ  ިމ  ަކނަޑައަޅްނޖޭެހ  ކަނަޑައަޅިއ،    ޮގތްެއ  ންެތަކަމްށ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ނިކުމެ    އެެހްނަނަމެވްސ، 

ބުރަވެވޭތީ،   ނެތްކަމަށް  މާހައުލެއް  އަދާކުރެވޭނެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ނަންބަރު  ވަޒީފާގެ    2008/2ާޤނޫނު 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ  މައްޔަތްކޮށް  ޢާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރި  87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ާޤއިމުކޮށްދީ   މާހައުލެއް  އަދާކުރެވޭނެފަދަ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވާޖިބުތަކާއި  ވަޒީފާގެ  ނިކުމެ،  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް 

އިންތިޒާމު ފެށިގެން    (2022  ޖަނަވަރީ  20)މިއަދު    އެކަން ކަނޑައަޅައި،    ހަމަޖެއްސުމަށް  އްތައެކަމުގެ  އިން 

ބަންދުނޫން(   ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހުދުވަހުގެތެރޭ    )ތިރީސް(  30)ރަސްމީ  )ރަސްމީ    ފުރިހަމައަށް  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން 



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 VTR/2021/176މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޝިހާން އަޙްމަދު

                                             

 

15 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

މި މައްސަލަ ރައްދުވި  ( ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް  ތިނެއް)  03ބަންދުނޫން(  

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ 

 1443 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 17

 2022 ޖަނަވަރީ 20

 މި މައްަސލަ ބަލައި ނިްނމީ 

 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ                                                        

  ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ                                              

 

 

 

 

 

 

 


