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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    
 
 

                 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 
 

 A   178/VTR/2019ނަންބަރު  މައްސަލަ 

 ޢިނާޔަތް ނުލިުބން   Aމައްސަލައިގެ ބާވަތް 

 @918އޮގަސްޓު  ?A  8ހުށަހެޅި ތާރީޚް މައްސަލަ 

Aް9191 ސެޕްޓެންބަރު 19   މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚ           

Aްއޯކިޑްވިލާ، ގއ. ނިލަންދޫ  ،ނަދިއްޔާ އަންވަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތ 

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(1<819@A) 

 މާލެ ،3-03-35ގ. ސިނަމާލެ   ،ޢާރިފާ ޢަލީ

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(A082535) 

 މާލެ ،މ. ޒިޔާރަތްފުށި ،ނާޒްީލނާ ޢަލީ

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(19:1@:A) 

 ލ. ދަނބިދޫ ،ފާހި ،ޒުލްފާ ޙަމީދު

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(8:?:@=A) 

 މާލެ ،ހ. ގްރީންވީޑް ،ޒާހިރާޙައްވާ 

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(9>:1:@A) 

 މާލެ ،މއ. ނެމީބިއާ ،ފާޠިމަތު ވިރުދާ

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(8>?1;1A) 
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 ގދ. ފިޔޯރީ ،އިރަމާހައުސް ،ހާޖަރާ އަޙްމަދު

 (A@<<<@1ކާޑު ނަންބަރAު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ 

 މާލެ ،މއ. ގްރީންވީލް  ،ފާޠިމަތު ޢަޛުރާ

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(8<@:1>A) 

 ތ. ކިނބިދޫ  ،ހަޒާރުމާގެ ،އަނީސާ ޢުމަރު

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(9:>>1:A) 

 މާލެ ،މއ. ރަބީޢުގެ ،ޢަލީދީދީ

 (911A;>1ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރAު )ދިވެހި 

 ހުޅުދޫ  ސ. ،ހިލްމަން ،هللاޞަފްވާ ޢަބްދު

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(1>18?9A) 

 ސ. ހުޅުދޫ  ،މާޖެހިގެ ،މިއާޒާ ުޙސައިން

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(8<@:?;A) 

 ޏ.ފުވައްވުލައް  ،ކުންނާރުގެ ފުނާޑު. ،ަޙސަން އާމިނަތު އިންޢާމް

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(11<=@@A) 

 މާލެ  ،9ހުޅުާމލެ. މާވަހަރު  ،ފާޠިމަތު ރަޝީދާ

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(19::<<A) 

 ގއ. ގެމަނަފުށި ،އާހިޔާ ،މުޙައްމަދުދީދީ

 (A=191<1ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރAު )ދިވެހި 

 މާލެ ،ހ. ޓިވެގާލަިއޓް ،އިސްމާޢީލް ޙަމީދު

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(8=118@A) 

 އް ޏ. ފުވައްމުލަ ،ހޯަދޑު. ތުނިވެލި ،ޚަދީޖާ ނާހިދާ

 Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(8<1=8@A) 

 

Aްސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން   މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތ  
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 Aްނިންމުނ 
 

އި މަްއސަލަ ަރްއދުވި ަފރާތުން ހުށަހަޅާފަިއވާ ލިޔުންތަކަށާއި މައްަސލަ ބެލި ތަކުންނާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދެންފަހެ،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ  މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ،ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރުވާހަކަތަކަށް  ހުގައި ދެްއކިމަޖިލީ 

ހޭ ޚިދުމަތްތަކާބެ ޢާްއމު ،އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަުށން ހިނގަމުންއައި ލޭްނޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑިިވޝަނާއި

ގަިއ މިނިސްޓްީރ ޮއފް ހައުސިްނގ އެންްޑ އަރބަން  2018ޑިސެންބަުރ  ;1 ،ޑިވިޝަންަގއި ަވޒީފާ އަދާުކރަުމން ދަނިކޮށް

މަސައްކަތް ކުރަުމންއައި ޑިވިޝަން މާލޭ ސިީޓ  ތަކުންމަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ،ަގމުންއައިނޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ދަށުން ހި

ޓް އެންްޑ ާމލޭ ސިޓީ ކައުންސިްލގެ އިދާާރގެ އެޗް.އާރް މެނޭޖްމަން ،ކައުންސިްލގެ އިދާާރއަށް ބަދަލުކުރުމަްށފަހު

މެމޯިއްނ އޮފީސް ( @918ޖަނަވަރީ  ;9) 425-C1/425/2019/155(MEMO)ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެްކޝަންގެ ަނންބަރު 

މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ަހއުސިްނގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންްޓގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުަރމުްނ 

ސްޕެަޝލް ޑިއުީޓ  ،ްނސް ަހމަޖައްަސއިދެވެން ނެތްކަމަށް އެންގުމުންެއލަވަ އައި އިރު ލިބެމުންދިޔަ ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ

ސްެޕޝަްލ  ތަކަކީއެލަވެްނސް ޯހދުމަށް ސިިވލް ސަރިވސް ކޮިމޝަންއަށް ފޮުނވި ސިޓީގެ ޖަވާބުަގއި ކައުްނސިލް ިއދާރާ

ށް ަކނޑައެޅިފަިއވާ ބަޖެޓްގައި ިމ ވަަނ އަހަރަށް ކައުްނސިލްތަކަ @918 ،ނުވެފައިތަކަކަށްރާ ިއދާވަްނސް ލިބޭ ޑިއުޓީ އެލަ

މިިނސްޓްރީ  ގައިކަމު ަޖއްސަަވއި ދެްއވުމަށް ނުފެންނަޚަރަދު ހިމެިނފައިުނވާތީ ކައުްނސިލް ިއދާރާތަކަށް މި އެަލވަްނސް ހަމަ

ވަނަ ައހަުރެގ  @918ނަަމވެސް  ،" ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއިްއވާފަިއވާ ކަމުަގއިދެ އޮފް ފިނޭްނސް އިން ކޮިމޝަަނށް ލަފާ

ނޑައެޅި އި  ަމސައްކަތްކުރަމުްނދިޔައީ މިނިްސޓްރީ އޮފް ހައުިސންގ އެްންޑ  ތްތައްރު މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާބަޖެޓް ކަ

 ،އެހެންަކމުން ަމއްަސލަ ުހށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ުމސާރަާއިއ ޢިނާޔަތްތައް ހިމެިނފައިވާނީ ،އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރގައި ަކމަށާއި

މައްަސލަ ުހށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން  ،މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހައުސިްނގް ެއންޑް އިންްފރާ ސްޓްަރކްޗަރެގ ބަޖެޓްގައިކަމަށާއި

ލާނަާކ ގުޅިގެްނ ވަީޒފާއަްށ ޢުބައެއް ފަރާތްތަކަކީ މިނިސްޓްީރ އޮފް ހަުއސިންގ އެންޑް އިްނފަރާސްޓްަރކްޗަރ އިން ުކރި އި 

ެއ ިއުޢާލުނަގިއ ެވްސ ްސެޕަޝްލ ިޑުއީޓ ެއަލަވްންސ ިހަމާނަފިއވާީތާއިއ، ، ގުޅުނު ފަރާތްތަކެއްަކމާއި

( ސިޓީގައި ?918ޑިސެންބަރު  =1) I-CBO(PAR)/425/2018/4ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔެގ ޮއީފުހެގ ަންނަބުރ 

އި މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ @918ބަޖެޓާއެކު މުވައްޒަފުން ބަދަުލުކރި ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާަފަދއިން 

ލިބެުމންއައި ސްޕެޝަްނލް ޑިއުޓީ  ށްތީ، މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަތްތަކުގެ މުސާަރއާއި ޢިނާަޔތްތައް ހިމެނިފައިވާރާފަ

 ،ގައި ހުށަެހޅި މި މައްަސލައިއެދި  އެލަވަްނސް ލިބުމަށް
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ން އި( ސިޓީ?918ޑިސެންބަރު  =1) I-CBO(PAR)/425/2018/4ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ އޮފީުހެގ ނަންބަރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަުއސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ދަށުން ހިނގަމުންއައި ލޭންްޑ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްަޗރ 

އި ޚިދުމަތްތަކާބޭހޭ ަބއިގެ މަަސއްކަތްތައް މާޭލ ިސޓީ ކައުންސިްލއަށް ބަދަލުުކރުާމ ގުޅިގެން އެ ޔުނިޓްތަކުގަ  ޢާްއމުއާއި 

މަސައްކަތް ކުާރ ފަރާތްތަކުެގ ވަޒީފާ މާލޭ ސިޓީ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާއަށް ބަދަލުުކެރވުނުކަމާއި، މައްަސލަ ހުށަހެިޅ 

ފަރާތްތަކުން މިިނސްޓްރީ ޮއްފ ހައުިސންގ ެއންޑް ައރބަން ޑިވެލޮޕްމަންްޓގެ ދަށުން ަމސައްކަތްކުރި އިރު 'ސިވިްލ 

ވަނަ ނަންބަުރގަިއ  @8(' ގެ =)އިްސލާޙު  ?918އެްޕރީލް  8 –ސްތައް ސަރިވސްގެ މުވައްަޒފުންނަށްޭދ އެލަވަން 

)ތިރީސް ފަެހއް  %35ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ 'ސްޕެޝަްލ ޑިއުޓީ ެއލަވަްނސް' ގެ ަނމުގައި، މުާސރަިއގެ 

އްޒަފުންނަށް ލިބިެދވޭ ިއދާރާއެްއގެ ހުިރާހ މުވަ، އި، ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަަވންސްއަކީމާ އިންސައްތައް( ލިބެމުންދިޔަކަ 

އެލެވަްނސްއެއްނޫންަކމާއި، ަމޭލ ސިޓީ ކައުންިސލްގެ ިއދާރާައީކ ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެަލވަންްސ ލިބެމުން އަންނަ ިއދާާރއެއް 

ތީ، ެއ ހުން ފާސްކުެރއްވި ބަޖެޓްގައި އެ ެއލަވަންސް ހިމެިނފައިނުވާވަނަ އަަހރަށް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީ @918ނޫންކަމާއި، 

-13ގެ ނަންބަރު އެންްޑ ޓްރެޜަރީ ްނސް ހަމަަޖއްސަިއދިނުަމށް ނުފެންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއެލަވަ

B3/188/2019/24 (8:  ީސިޓީ@918ފެބުރުވަރ )ިލަފާީދފައިވާތީ، ަލފަޔާ ށް ްނ މައްސަލަ ރައްުދވި ަފރާތައ

ްނސް ހަަމޖައްސަިއދެިވފައިނުވާަކމަށް ބުނެ ވަޑިއުޓީ ެއލަސްޕެޝަލް  ށްއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ަމއްަސލަ ހުށަހެޅި ަފރާތްތަކަ

 ފަރާތުން ޖަވާބުާދރީވެަފއިވާިއުރ،ސިވިލް ސަރިވސް ކޮިމޝަންެގ 

ން ޤާޫނުނ އި( ސިޓީ?918ޑިސެންބަުރ  =1) I-CBO(PAR)/425/2018/4ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ޮއފީހުެގ ނަންބަރު 

ވަނަ ާމއްާދެގ  =>ލުން ިހންގުުމގެ ާޤނޫނު( ގެ އުޞޫ )ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިާދރީ ާދއިރާތައް ލާމަުރކަޒީ  7/2010ނަންބަރު 

)ށ( އިން ރައީސުްލޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ލިބިވަޑައިގަންަނވާ އިޙްތިާޔރުގެ ދަށުން، ސިޓީ ކައުންިސުލން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެޭރގައި 

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބާރުތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިުދމަތްތަްއ ނަަވއި، ކަންތައްތަކެއް ހިމަނުއްާވފައިވާަކމުގައި ދަން

ޖެޓާއި، ކަުއންސިލަށް ބަދަލުުކރައްވަްނޖެހޭ މުވައްަޒފުންނާއި، ބަ އިތުރުކުރެުވމާ ގުޅިގެން، ސަުރކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ސިޓީ

މަށް މާޭލ އު ތަކާ މަްޝވަރާުކރައްވަިއގެްނ ކުރިއަށް ގެންދިއެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލުުކރެއްވުުމގެ ކަންކަން ަކމާބެހޭ ުވޒާރާ

މިިނސްޓްރީ ޮއފް ކައުންިސލްއަށް އަންާގަފއިވާކަން އެނގެންއޮންނަަކމާއި، އިސްވެބަޔާންކުެރވުނު ސިޓީާއ ގުޅިގެން  ސީޓީ

 ޢާއްމު ކްަޗރ އާއި ހައުސިްނގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން ހިނަގމުންއައި ލޭންޑް އެންޑް އިްންފރާސްޓްރަ

ޚިދުމަތްތަކާބޭހޭ ބައިގެ މަަސއްަކތްތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުްނސިލްައށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ުޔނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ުކރާ 

ފަރާތްތަކުގެ ވަީޒފާ މާލޭ ިސޓީ ކައުންސިލްގެ އިާދރާއަށް ބަދަލުކުެރވިފަިއވަނީ، މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުސިްނގ އެންްޑ 
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ގެ ބަޖެޓްގަިއ ހިމެނިފަިއވާ މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ުމސާރައާިއ ވަނަ އަހަރު  @918އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންްޓގެ 

ނޑައަޅާފައިަވނީ ބްލޮްކ  9191، ޢިނާޔަތްތަކާއެކުކަމަށް ބުރަވެވޭީތއާއި ވަނަ އަަހރަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުްނސިލަށް ބަެޖޓް ކަ

ރ. -/140,850,924ރާންޓުގެ ގޮތުގައި ފާސްުކރެިވަފއިވަނީ ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައިަކމާއި، މާޭލ ސީޓި ކައުންސިލަށް ބްލޮކް ގް

ަސއުވީސް ރިފިޔާ( ކަމުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް )ސަތޭކަ ސާޅީސް ިމލިއަން ައށް ލައްކަ ފަްނސާސް ހާސް ުނވަ ސަތޭކަ 

 މާލޭ ސިޓީ ( ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،9191އޮގަސްޓު  :8) B3/200/2020/26-13ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު 

ގައި، މާލޭ ކައުްނސިުލން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތަކަކީ ސިޓީ C1/188/2019/01-425ނަންބަރު   ކައުންސިްލގެ އިާދރާގެ 

ނޑި ދޭްނޖެހޭ ޚިދުމަްތތަކަކަށްވާއިރު މި ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި ޝާމިްލވާ މުވައްަޒފުންނަީކ  މެދުނުކެ

ޙިދުމަތަށް ނުކުންނަން ޖެިހާދނެ ހާލަތެއްަގއި ޚިދުމަތުގަިއ  ބާވަތުން ކޮންމެ ވަގުތެްއގައި ެވސް ކުރަންޖެޭހ މަަސއްކަތުގެ 

ތިބެންޖެހޭ މުވައްަޒފުންކަުމގައި ބަޔާންކޮށް، މާލޭ ސިޓީ ކައުްނސިލްގެ އިދާާރގެ ުހރިހާ މުވައްަޒފުންނަށް ވެސް ެއއްހަަމއަކުްނ 

ވަަނ  @918މަލޭ ސިޓީ ަކއުންސިްލގެ އިާދރާގެ ެއޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ ލިބެންޖެހޭަކމަށް،  ސްޕެޝަލް ިޑއުޓީ އެަލވަންސް

މައްަސލަ ރަްއދުވި ފަރާތުގެ ކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި، މަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާކަވަނަ ބައްަދލުުވމުްނ ފާސްކޮށްފަިއވާ 8އަހަރުގެ 

ކުގެ ަމސައްކަތްތަކަށް ( ސިޓީގައި، ކަުއސިލްތަ@918ފެބުރުވަީރ  81) POD/13/2019/23-188ނަންބަރު 

ރިޢާޔަތްކުރާިއރު، ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންަސކީ ކައުންިސލްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ެއލަވަންެސއްކަމުގައި މައްަސލަ ރަްއދުިވ 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރަބން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން ފަރާތުން ދެކޭކަުމގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، 

ޚިދުމަތްތަކާބޭހޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތައް މާލޭ ސިޓީ  ޢާއްމުއައި ލޭންޑް އެންްޑ އިންފްރާސްޓްރަކްަޗރ އާއި ހިނގަމުން 

ކައުންސިްލއަށް ބަދަލުކުުރމާ ުގޅިގެން އެ ޔުނިޓްތަކުގައި މަަސއްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވަީޒާފ މާލޭ ސިޓީ ކައުންިސލްގެ 

ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަުއސިންގ އެންްޑ އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްަގިއ ިވފައިވަނީ، އެ އިދާރާއަށް ބަދަުލކުރެ

މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލްގެ ިއދާާރއަށް  ށްކަން އެނގެންޮއންނާތީއަިއ، އެ ފަރާތްތަތަށްކުރަމުންއައި މަސަްއކަތްތައް ކުރުމަ

އާއި، މަްއސަލަ ހުށަހެިޅ ތީވާއައިްސފައިނު  އެ ަފރާތްތަކުގެ ވަޒީާފގެ ަމސްޫއލިއްަޔތުތަކަށް ބަދަލު ހު،ބަދަލުކުުރމަށްފު

ވަންސް ިލބޭ މުވައްޒިފުްނގެ އިުޤރާރު' އެކު މަްއސަލަ ަރްއދުވި ަފރާތުން ވެފައިވާ 'ސްެޕޝަލް ޑިއުޓީ ެއލަކާފަރަތްތަ

 ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެންެނތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ަފރާތްތައް މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހައުސިްނގ އެންޑް ައރބަން

 8 –ގައި ަމސައްކަތްުކރިއިރު އެަފރާތްތަކަށް 'ސިވިލް ސަރވިސްގެ ުމވައްޒަުފންަނށްދޭ އެލަވަންސްތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ިލބެމުންދިޔަ 'ސްޕެަޝލް ޑިއުީޓ  @8(' ގެ =)ިއސްލާޙު  ?918އެޕްރީލް 

އުިނކުރެވޭނެ ޤާނޫނީ ައސާެސއް ބަދަލުކުރުމުން، އެ ަފރާތްތައް ގެ އިދާާރއަށް މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލް އެލަވަްނސް'، 
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މަްއސަލަ ހުށަހެޅި، ނަދިއްޔާ އަްނވަރު )އޯކިޑްވިލާ، ގއ. ނިަލންދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ  އޮތްކަމުގައި ބުރަނުވެވޭތީ،

 Aު1<819އަންގައިދޭ ކާޑު ަނންބަރ@A) ،( ީމާލެ( )ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިޭދ ، 3-03-35ގ. ސިނަމާލެ  ޢާިރފާ ަޢލ

 Aުކާޑު ނަންބަރA082535) ، Aުނާޒްލީނާ ޢަލީ )މ. ޒިޔާރަތްފުިށ، މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ

19:1@:A) ،)ޫޒުލްފާ ޙަމީދު )ފާހި، ލ. ދަނބިދ ، Aުިދވެހި ަރއްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ަނންބަރ(8:?:@=A)،  ާޙައްވ

މއ. )ފާޠިމަތު ވިރުދާ ، (A@:9>:1ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑު ނަންބަރAު ) ޒާހިރާ )ހ. ގްރީންވީޑް، ާމލެ(

އިރަމާަހއުސް، ގދ. ) ހާޖަރާ ައޙްމަދު، (8A>?1;1ދިވެހި ރައްިޔތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަްނބަރAު ( )ނެމީބިއާ، މާލެ

( މއ. ގްރީންީވލް، ާމލެ) ފާޠިމަތު ޢަޛުރާ، (A@<<<@1އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރAު  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ( )ފިޔޯރީ

( Aު8<@:1ދިވެހި ރައްޔިތެއްަކން އަންގަިއދޭ ކާޑު ނަންބަރ>A) ، ުދިވެހި ( )ހަޒާުރާމގެ، ތ. ކިނބިދޫ)އަނީސާ ުޢމަރ

 Aު9:>>1ރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑު ނަންބަރ:A) ، ީދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން އަންގަިއޭދ ( )ރަބީުޢގެ، ާމލެމއ. )ޢަީލީދދ

 Aު911;>1ކާޑު ނަންބަރA) ، ުދިވެހި ރަްއޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ( )ހުޅުދޫ ސ.) ހިްލމަން ، هللاޞަފްވާ ޢަބްދ

 Aު1>18?9ނަންބަރA)، ްދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު( )މާޖެހިގެ، ސ. ހުޅުދޫ) މިއާޒާ ޙުސައިނ A

8<@:?;A) ، ްދިވެހި ަރއްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ާކުޑ ( )ފުވައްުވލައް ކުންނާރުެގ، ޏ. ފުނާޑު.)އާމިނަތު އިންޢާމް ޙަސަނ

 Aު11ނަންބަރ<=@@A) ،ާމާލެ، 9ހުޅުމާލެ. ާމވަަހުރ ) ފާޠިމަތު ރަޝީދ( ) Aުދިވެހި ރައްޔިތެއްަކން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ

19::<<A) ، ީމުޙައްމަދުދީދ(ިއާހިޔާ، ގއ. ގެމަނަފުށ( ) Aު191<1ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާޑު ނަންބަރ=A) ،

ޚަދީާޖ ( އަދި A@8=118ދިެވހި ަރއްޔިތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާޑު ނަންަބރAު ( )ހ. ޓިވެާގލައިޓް، މާލެ)އިސްމާީޢލް ޙަީމދު 

އަށް  (A@8<1=8ކަން އަންގައިދޭ ާކޑު ަނންބަރAު ދިެވހި ރައްިޔތެއް( )އްޯހދަޑު. ތުނިވެލި، ޏ. ފުވައްުމލަ) ނާހިދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަުއސިްނގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި މަަސއްކަތްކުިރއިރު 'ސިވިލް ސަރވިްސގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  @8(' ގެ =)އިސްލާޙު  ?918އެޕްރީލް  8 –މުވައްަޒފުންނަށްދޭ އެަލވަންސްަތއް 

ބަދަުލ އުންސިްލގެ އިދާާރއަށް މަތިން ލިބެމުންދިޔަ 'ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ ެއލަވަންސް'، އެ ފަރާތްތައް މާލޭ ސިޓީ ކަގޮތުގެ 

ނަޑއަަޅއިދޭންޖެހޭކުރުމުން ެވސް އެ ަފރާތްތަކަށް  ިމިންސްޓީރ ޮއްފ ަހުއިސްނގ ެއްންޑ ައރަބްނ ، ކަުމގައި ކަ

ކޮށްފައިވާ ަމސްއޫިލއްަޔތުތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންިސްލގެ އިދާާރގައި އަދާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި އެ ފަރާތްތަްއ އަދާކުރަުމންދިޔަ 

( އިން ފެށިެގްނ 9191ސެޕްޓެންބަރު  19ސާ، މިއަދު )ފައި ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ ެއލަވަންްސގެ ގޮ ތުަގއި ދޭްނޖެހޭމުއްދަތަށް 

ގއ. ނިލަންދޫ( )ދިެވހި ، މައްަސލަ ހުށަހެޅި، ަނދިއްޔާ އަންވަރު )އޯކިްޑވިލާ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި  1:

 Aު1<819ރައްޔިތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާޑު ނަންބަރ@A) ،( ީމާލެ( )ދިވެިހ ، 3-03-35ގ. ސިނަމާލެ  ޢާރިފާ ޢަލ
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 Aުރައްޔިތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާުޑ ނަންބަރA082535) ، ނާޒްލީނާ ަޢލީ )މ. ޒިޔާރަތްފުށި، މާލެ( )ދިވެހި ރަްއޔިތެއްކަްނ

)ދިެވހި ަރއްޔިތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާުޑ ، ޒުލްފާ ޙަީމދު )ާފހި، ލ. ދަނބިދޫ(، (A:@19:1ނަންބަރAު އަންގައިދޭ ކާޑު 

 Aު8ނަންބަރ:?:@=A) ، Aުޙައްވާ ޒާހިރާ )ހ. ގްރީންވީޑް، މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ

1:<9:@A) ،ްމއ. ނެމީބިއާ، މާލެ( )ދިވެިހ ރައ( ާފާޠިމަތު ވިރުދ Aު8>?1;1ޔިތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާޑު ނަންބަރA) ،

 Aުއިަރމާަހއުސް، ގދ. ފިޯޔރީ( )ދިެވހި ރައްިޔތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާޑު ނަްނބަރ( ު1ހާޖަރާ އަޙްމަދ@>>>@A) ، ުފާޠިމަތ

 Aުމއ. ގްރީްނވީލް، ާމލެ( )ދިވެިހ ރައްޔިތެއްކަން ައންގައިދޭ ކާުޑ ނަންބަރ( ާ8<@:1ޢަޛުރ>A) ، ުމަރު އަނީސާ ޢ

 Aުހަޒާރުމާގެ، ތ. ކިނބިދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ(9:>>1:A) ، ،ެޢަީލދީދީ )މއ. ރަބީުޢގ

 Aު911;>1މާލެ( )ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން ައންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރA) ، ުިހްލމަން )ސ. ހުޅުދޫ( )ިދވެހި ، هللاަޞފްާވ ޢަބްދ

މިއާޒާ ޙުސައިން )މާެޖހިގެ، ސ. ހުޅުދޫ( )ދިެވހި ރައްޔިތެއްަކްނ  ،(1A>18?9ންބަރAު ރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑު ނަ

 Aު8އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ<@:?;A) ،.ުކުންާނރުެގ، ޏ. ފުވަްއވުަލއް( )ދިެވިހ  އާމިނަތު އިންޢާްމ ޙަސަން )ފުނާޑ

 Aު11ރައްޔިތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާޑު ނަންބަރ<=@@A) ، ާމާލެ( )ދިވެިހ ، 9)ހުޅުާމލެ. މާވަަހރު ފާޠިމަތު ރަޝީދ

 Aު19ރައްޔިތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާޑު ނަންބަރ::<<A) ، މުޙައްމަދުީދދީ )އާހިޔާ، ގއ. ގެމަަނފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ

 Aު191<1އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ=A) ،ްގަިއޭދ އިސްމާޢީލް ޙަމީދު )ހ. ޓިވެގާލައިޓް، މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަނ

 Aު8=118ކާޑު ނަންބަރ@Aަދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިޭދ އް( އަދި ޚަދީޖާ ނާިހދާ )ހޯދަޑު. ުތނިވެލި، ޏ. ުފވައްުމލ( )

 Aު8<1=8ކާޑު ނަންބަރ@A ްތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ވަޒީާފއާބެހޭ  :ދިނުމަށްފަހު، އެކަްނ ހަމަެޖހޭތާ ( އަށ(

 މައްސަލަ ަރއްދުވި ިސިވލް ސަރިވސް ކޮމިަޝންއަށް އަންގާ އަމުރުކޮށް މި މައްަސަލ  ،ށްޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންުގމަ

 ނިްނމައިފީެމވެ.  މެންބަރުންގެ އިއްތިާފޤުން 

 9;;8މުޙައްރަމް  ;8
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

  

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 
 ެމްނބަރުވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 
 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ެމްނބަރު

 )ރިޔާސަތު(

 ރިޝްފާ މަރްޔަމް 
 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ެމްނބަރު


