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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/55 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އެހެނިހެން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021މާރިޗު  08 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އެޕްރީލް  27 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (  ީޝން / ސ. މަރަދޫ) ބްރާހީމް ާޝޠިރުއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A058395: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

މަރަދޫ/    ީޝން)  ާޝތިރު  އިބްރާހީމްމިމައްސަލައަކީ   : ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)    (ސ. 

A058395)  04    ުޕްރިންސިޕަލެއްގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،   އިން ފެށިގެން ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ  2019އޮގަސްޓ

( އިން އިބްރާހީމް ާޝޠިރުގެ ވަޒީފާ  2021ޖަނަވަރީ    06'ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރެއްވި ޗިޓް' )  ގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނު 

އެޑިއުކޭަޝން  އެޑިއުކޭަޝންގެ  އޮފް  އިންސްޓިއުޓް  ނެަޝނަލް  މަާޤމުން  ޕްރިންސިޕަލެއްގެ  ސްކޫލުގެ    ޢިމާދުއްދީން 

ކޯޑިނޭޓަރ އޮފިސަރ  ާޝޠިރުގެމަާޤމަށް    ގެޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިތުރު   އިބްރާހީމް  އަދި  ނުކޮށް،  ނުހޯދާ، ސުވާލެއް  ބަހެއް 

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ކަންއޮތްގޮތް ބައްލަވައިދެއްވައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ   ،މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ
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، މާލީގޮތުން ލިބިފައިވާ ޚްީޞގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމާއިާޝޠިރަށް ޝަ   އިބްރާހީމްއިދާރާއިން ކަންކުރިގޮތުގެ ސަބަބުން  

ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް    އިބްރާހީމް ާޝޠިރުގެ  އެދި  ދިނުމަށްއެފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި   ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ

 ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2021މާރިޗު    08  ރައްދުވާގޮތަށްކޮމިަޝނަށް  

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ގެ ރައުޔު މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް 

ަފާރްތަކުމަގިއާވ   .1 ުހށެަހިޅ  މަރަދޫ  /ީޝން  )  ާޝޠިރު  އިބްރާހީމްަމްއސަަލ    ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  ސ. 

ބުކުރެވޭ ޚާޠަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މު    (A058395:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި    މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ  ފަރާތް(

ނަ ކަންކަމަށް  ސްކޫލުގެ  ރުކުރުމުން،  ޒަބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިމާދުއްދީން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިސްކޮށްފައިވަނީ   މަާޤމަށް  މަާޤމުގައި    2019އޮގަސްޓު    04ޕްރިންސިޕަލްއެއްގެ  މި  ކަމަށާއި،  ގައި 

 PS/INDIV/2020/212 (06-22ޑިއުކޭަޝންގެ ނަންބަރު  ރީ އޮފް އެޓްދުވަސްކޮޅެއް ފާއިތުވިތަނާ މިނިސް

ކުރާގޮތަށް   ( އިނ2020ްފެބުރުވަރީ  މަސައްކަތް  އެޑިއުކޭަޝންގައި  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ނެަޝނަލް 

ދަނިކޮށް ހަމަޖެއްސިކަމަށާއި،   މަސައްކަތްކުރަމުން  އެޑިއުކޭަޝންގައި  އޮފް  އިންސްޓިއުޓް  ނޭަޝނަލް 

( ސިޓީ 2020އޮގަސްޓު    10)  PS/INDIV/2020/418-22ންގެ ނަންބަރު  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝ

  މި ސިޓީގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސްކޫލުގެ ކިޔަވައިދިނުމާއި، ހިންގުމާއި ލިބުނުކަމަށާއި،  

އެކަންކަން   ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށާއި،  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ގުޅުންހުރި  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން 

ފަރާތް  ނރަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަނަކަށް  އެހެން  އޮތީ  އެވިދާޅުވި  ގަޅުކުރެވެން  ކަމަށާއި،  ބަދަލުކޮށްގެން 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިނުވާކަމަށާއި ސިޓީގައި  ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު މައް ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅުންހުރި  

 ވިދާޅުވިފަދަ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، 

ނަންބަރު  އެކޮމިަޝނުގެ  ފަރާތުން  ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ސިޓީއަށްފަހު  ބުނެވުނު 

(3)CSC/2021/00014  (6  ަޗިޓުން  2021ނަވަރީ  ޖ ވަޒީފާކަމުގައިވާ  (  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ނޭަޝނަލް  ވަކިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ޕްރިންސިޕަލްކަމުގެ  ސްކޫލުގެ  ޢިމާދުއްދީން 
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ކަމަށާއި، ބަދަލުކުރިކަން އެންގި  އެޑިއުކޭަޝންގެ އެޑިއުކޭަޝން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ކޯޑިނޭޓަރގެ މަާޤމަށް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ން ތުހުމަތުތަކެއް ބޮލުގައި އެޅުވުމަށްފަހު  ނޫޙައްުޤބުނުމުގެ އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއްވެސް ނުދީ އަދި    ފަރާތުގެ ބަހެއް

ާޤ ގަ  32ނޫނުގެ  ކަމުގައިވާތީ ސިވިލް ސަރވިސް  )ށ(  މާއްދާގެ  މައްސަލަ    އިވަނަ  ފަދައިން  ބުނެފައިވާ 

 ހުށަހެޅިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު   ،ެއދޭ ގޮްތ ކަމުގައި ބުނެަފއިވަނީ ންފަރާތު މި މައްަސލަިއގައި މަްއސަލަ ހުށަހެޅި .2

ާޝޠިރަށް    އިބްރާހީމްތް ބައްލަވައިދެއްވައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ކަންކުރިގޮތުގެ ސަބަބުން  ކަންއޮތްގޮ

ަޝޚްީޞގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމާއި، މާލީގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އެފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭކަމަށް  

 ފާަހގަުކރެވެއެވެ.ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން 

ަވޒާީފާއބޭެހ   .3 ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގތްުނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަބާޔްނކޮށަްފ ަގިއ  ޯފުމ'  ުހށަަހާޅ  ަޖާވުބ  'ަމްއސަަލިއެގ  ހުށަަހޅަާފިއވާ  ަކްނަކަމްށ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ  އާިވ 

ްސކުޫލެގ ިހނުްގުމަގިއ ުހިރ    ްނ، ުރުކުރުމަޒަނ ިޢމުާދއީްދްނ ްސކުޫލެގ ުއނެގުނާމިއ ުއނގަނަްނއިިދުންނ އަދި 

ަކްނޮބުޑުވނަްތާކިއ ުގިޅެގްނ ސްކުޫލެގ ީލިޑްނގ ީޓަޗުރްނ އިަދ ބެެލިނެވިރްނެގ ަފާރުތްނ ެއިކ ފަަހުރ ަމިތން  

ްތ ޭނަޝންަލ ިއްންސޓިިޓުއޓް އޮފް  ިމިންސްޓީރައްށ ހުށެަހުޅނު ަޝުކާވަތާކިއ ުގިޅެގން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ

ެފުބުރަވރީ    09ެއިޑުއޭކަޝްނެގ ަކިރިކއަުލްމ ޑާިޕްޓަމނުްޓެގ ިޑވޮެލްޕަމންްޓ އޮފަިސރ ޯކިޑޭނަޓެރްއގެ ަމާޤަމްށ  

ބަަދ  2020 ުދވުަހ  މާިހަތަނށް  ުކެރުވުނަކަމާށިއ،  ުލަވނަ  ިހތަްހަމުނޖިެހެގްނ  ންިނެމުވާމިއމުެދ  މިިންސްޓީރެގ 

ްށ ުނަވަތ ިސވްިލ ަސރިވްސ  ްއ ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝަނެއްއެވްސ ަމްއސަަލެއ

ޮކިމަޝަންށ ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކމަށިާއ، ެއަކުމެގ ަޝުކާވ ަވޒާީފާއބެހޭ ްޓަރިއިބއުނަަލްށ ހުށެަހުޅުމެގ ޙްައުޤ ޮއެވެމ  

ޭނަޝންަލ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވުގީތ ގުޮތން  ުނާވަކަމާށިއ، އެެހްނަކުމްނ ަމްއސަަލ  ަފިއެއ ަޙްއުޤެގ ޭބުންނ ހާިފ

ަގަވއާިދ   ާޤޫނާނިއ  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ިދވިެހ  ބަދުަލޮކށަްފިއަވީނ  ެއިޑުއކަޭޝަންށ  އްޮފ  ިއްންސިޓިޓއްުޓ 

 ެއްއޮގްތާވ ޮގުތގެ ަމީތްނަކމާަށިއ،  
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ޚުިދަމތް   ާދިއާރަގިއ  ތަޢީުލީމ  ުމއަްދަތަކށް  ދުިގ  ަފާރަތކީ  ުހށެަހިޅ  ިގަނ  ަމްއސަަލ  ތާަފތު  އިަދ  ޮކށަްފިއވާ 

ެކްއ ިހްނުގުމެގ ަތުޖިރބާ ިލބަިފިއާވ ަފރެާތްއަކަމާށއި، މިިންސްޓީރެގ ަދށްުނ ިހްނގާ އަތުޮޅެތޭރ ަބެއއް  ްސކުޫލަތ

ްޕރްިނިސޕުަލްނގެ   ިލބަިފިއާވ  ަތުޖިރާބ  ަމަސްއކުަތެގ  ަހރަުދާނުކުރަމްށަޓަކިއ  ިހްނުގްނ  ްސކުޫލަތުކެގ 

މިިންސްޓީރިއްނ  ެތޭރ ޕިްރްނިސޕެަލްއެގ ަމާޤަމށް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ޮފުނުވަމށް  ޭބުންނޖެހަިފިއުވުމްނ އޮަތުޅ 

ޫނން ަތންެއަގިއ ަވޒާީފ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ެއނުްގުމްނ އަެފާރުތެގ ިދިރުއުޅުމެގ ޙަާލުތ ުހިރޮގުތްނ މެާލ

ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ މަޢޫުލާމުތ ދަީފިއާވީތ    އާަދުކުރަމްށ ަދިތަތެކްއ ުހިރަކމްަށ ިމިންސްޓީރއްަށ ުގަޅިއ ަމއްސަަލ

ިއ ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  އޮފް  ްޟިތާރުޢ ަމްއސަަލ  ިއްނސިްޓިޓއްުޓ  ޭނަޝންަލ  ވުަގީތޮގުތން  އަެފާރްތ  ުނުކާރަނަމ 

  10ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ފާަރަތށް    ަކަމްށ ެއިޑުއޭކަޝަންށ ބަދުަލޮކށަްފިއވާ ަމާޤުމ ާދިއީމ ުކުރުމެގ ުފުރަޞތު ޮއްތ 

ިއްސވެެދްނެނުވުނ ކަނަްކާމިއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ  ަގިއ އްެނުގނަުކަމާށިއ،    2020ޮއަގްސުޓ  

-22ެގ ކިުރްނ ައްނަގއިިދުނަމްށއިެދ ިމންިސްޓީރ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝުނެގ ންަނަބުރ    22ޮއަގްސުޓ    13ބެަހްއ  

PS/INDIV/22/418   (10    ިސީޓިއން ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ،  22ޮއަގްސުޓ ) 

ތަޢީުލުމ ާޙޞްިލުކަރްއާވ ިހާސުބ ޢްިލުމެގ ާދިއާރިއްނ ަމތީ  ުއނެގުނާމއި    ، ިއާވަފަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތކީ 

ތަަރްއީޤުކުރުމެގ   ހަޯދިއ  ަކްނަކްނ  ީއޖީާދ  އެުފއުްދްނެތިރަކުމެގ  ަތުޖިރބާާއިއ،  ުއނަގްނަނއިިދުނުމެގ 

ެވނެްފިށ ަމނަްހުޖގެ ިހާސުބ ާމއާްދގެ ސަިލަބްސަތއް  ުޒުކެރަޝުއުޤެވިރަކްނ ުހްނަނ ަފާރެތއަްކަމާށިއ، އަަލށް ތަނީްފ

އްޮފ  ިރިވުއުކުރުމެގ   ިއްންސޓިިޓުއޓް  ަތުޖރާިބ ޭނަޝނަލް  ަމުރޙާަލަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ޢްިލާމއި 

-R/2014ުކިރައްށ ޭރވިފިައާވ ަމަސްއަކުތަގިއ ިއންތާިހައށް ޭބުންނާވނީެތ، ަގަވއުިދ ަންނބުަރ    ެއިޑުއޭކަޝުންނ

ޭނަޝންަލ އްިންސިޓިޓއްުޓ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ކ( ެގ ަދުށްނ    86)ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގަވއުިދ( ެގ    311

ްފ ެއިޑޭކަޝްނެގ ިޑވޮެލްޕަމންްޓ އިޮފަސރ ކިޯޑޭނަޓެރްއގެ މާަޤަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ާދިއީމޮގތަށް  ޮއ

ެއިޑުއޭކ އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ަންނަބުރ  ަޝބަދުަލުކުރަމްށ  ިޑެސްނަބުރ    PS/188/2020/396   (20-22ުނެގ 

ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް  ( ިސީޓއްިނ ިސވިލް ަސރިވްސ ޮކިމަޝަނށް ުހށަަހޅަާފިއވަާކަމާށިއ، ެއޮގުތން  2020

(  2021ަޖނަަވީރ    5)   M/2021/0002ބަދުަލުކުރަމްށ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ޖްަލާސ ަންނބުަރ  

ިއ ެމްނބުަރްނެގ  ަބިއެވިރިވ  ޭނަޝނަލް  ުޤްއތާިފޖްަލާސަގިއ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިންނުމުމްނ  ްނ 
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ަކަމްށ  ިއްންސިޓިޓއްުޓ އޮފް ެއިޑުއޭކޝްަނެގ ިޑވޮެލްޕަމންްޓ އިޮފަސރ ކިޯޑޭނަޓެރްއެގ ަމާޤމްަށ ބަދުަލުކެރވަިފިއާވ

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ    ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދޭގޮތްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ .4

ވަނަ މާއްދާގެ    86( ގެ  2014)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިރު    R-311/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު  

ގައި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ    2014)ކ( ގެ ދަށުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  

އިޖުރާ ކަނޑައެޅިފައިވާ  މޭރުމުން  އަބަދަލުކުރުމަށް  މި  ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވާ  ކަމަށް  އެއްގޮތަށް  ތްތަކާއި 

  ނިންމުމެއް ނިންމަވައިދިނުމަށެވެ. ވިއިގައި ފައިސަލާކުރުވަނި މައްސަލަ

ރައްދުވި   .5 މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި 

 ދެ ފަރާތުންވެސް ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތަށް ފުރުަޞތު އޮތްނަމަވެސް، 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ފައިޞަލާއަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،   .6

  ޢިމާދުއްދީން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް،މާލީގޮތުން  ނާއި،  ަޝޚްީޞގޮތުން

ވަގުތީގޮތުން ގައި    2020  ފެބުރުވަރީ  06  ހުއްޓައި އޭނާގެ ވަޒީފާ ގެ ޕްރިންސިޕަލްކަމުގެ މަޤާމުގައި  ސްކޫލް

އެޑިއުކޭަޝން  އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓަށްނޭަޝނަލް  ކަރިކިއުލަމް  ާޤނޫނާއި    ގެ  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 

ނޭަޝނަލް އިންސްޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ  ގައި    2021ޖަނަވަރީ    06ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯއާއި، އަދި  

ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ މަާޤމަށް  ކޯޑިނޭޓަރގެ  އޮފިސަރ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ގަވާއިދުތަކާ    އެޑިއުކޭަޝން  ާޤނޫނާއި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި ެއޮގުތްނ، މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގން    ދެކެމެވެ.  ބަލަންޖެހޭކަމަށް  އެއްގޮތަށްތޯ

ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ރައްދުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ދެއްކި ،  ފަރާތުން  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  ބެލި  މައްސަލަ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ އްަނަނިނިވ ަކްނަކން  ށް ވާހަކަތަކަ

(  2020ެފުބުރަވީރ    06) PS/INDIV/2020/212-22ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝްނެގ ަންނަބުރ   .6.1

ަގާވއުިދ  ިސ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ  ިދވިެހ  )ނ( ގެ    87ެގ    2014ީޓިއްނ،  ާމއާްދެގ  ަވނަ    1ަވަނ 

ަދށްުނ   ެފިށެގްނ    2020ެފުބރަުވީރ    09ަންނަބުރެގ  ުދަވ  01ިއން  އަަހުރ  މުއަްދަތށް  )ެއެކއް(  ުހެގ 
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ޕަރަމަންނޓް    ބަދުަލުކުރަމްށ  ޭނަޝންަލ ިއްންސިޓިޓުއްޓ އޮފް ެއިޑުއޭކަޝްނެގ ަކިރިކއަުލްމ ިޑާޕްޓަމނަްޓްށ

 ެސްކެރަޓީރ ިންނމަާފިއާވަކަމްށ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކްނ. 

ެއިޑުއޭކަޝނެްގ ަނނަްބުރ   .6.2 (  2020ޮއަގސުްޓ    10)   PS/INDIV/2020/418-22ިމިންސްޓީރ އޮފް 

ުހިރ    ީޓިއްނ، ިސ ިހްނުގުމަގއި  ްސކްޫލ  އަދި  ުއނަގްނަނއިދުިންނ  ުއނެގުނާމއި  ްސކޫލެުގ  ިޢމުާދއީްދްނ 

ްސކުޫލެގ ީޓަޗުރްނާނިއ ބިެލިނެވިރްނެގ ަފާރުތްނ ިމިނސްްޓީރައްށ ުހށެަހޅުނު    ަކްނޮބުޑުވނަްތާކިއ ުގިޅެގްނ 

ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގން  އްޮފ  ޭނަޝަނ  ަވުގީތގޮތްުނ  ަޝުކާވަތާކިއ  ިއްނސިްޓިޓއުޓް  ްލ 

 ަކްނ. ރަމަނންްޓ ެސްކެރަޓރީ ިންނމަާފިއާވަކަމްށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަޕަގިއ ަމަސްއަކްތުކރޮާގަތށް  ެއިޑުއޭކަޝްނ

ަގއި ިމިނސްްޓީރ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝންަށ ޮފނުވަާފިއާވ    2020ޮނެވްނަބުރ    25ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް   .6.3

ުހށެަހޅި   ަމްއސަަލ  ަމަސްއަކުތަގިއ ިސީޓަގިއ  ކޮށަްފިއާވ  ާދިއާރަގިއ  ަތއީުލމީ  ިދާމވަެފިއާވ    ަފާރްތ 

ޭބުންނާވަކާމއި   އީެހެތިރަކްނ  ައަރިއގުަތަމށް  ަހަމަޖްއަސއިިދުނަމށް    ްއެއޮޕިއްނަމނެްޓޮގްނޖުެހްނަތުކްނ 

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވަކްނ. 

ަންނަބރު   .6.4 ެއިޑުއޭކަޝނެްގ  އްޮފ  (  2020ިޑެސނަްބުރ    20)   PS/188/2020/396-22ިމިންސްޓީރ 

ަވަނ އިޞާްލްޙ    4އްަށ    2014ިސީޓަގިއ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ    ިއޞާްލުޙުކެރވަިފިއާވ

ޭނަޝންަލ ިއްންސިޓުއްޓ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝްނގެ    ާއ ަހވާލީާދ  (  ށ ަވަނ ާމއާްދެގ )   86ެގަނުއުމެގ ަޤަވއުިދެގ  

ބަދުަލޮކށިްދުނމްަށއިެދ   ަމާޤަމްށ  ޯކިޑޭނަޓރެގ  އިޮފަސރ  ިޑވޮެލްޕަމްންޓ  ަޕރަމަންނޓް  ެއިޑުއޭކަޝްނ 

ނިާސުޙައށް  ެސްކެރަޓީރ ުމަޙްއމުަދ  އަލާްފޟްިލ  ަރއްީސ  ޮކިމަޝްނެގ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ަފާރުތން    ެގ 

 ައްނގަާފިއާވަކްނ. 

ަރއުްދ .6.5 ްޓަރިއިބުއނަލްަށ    ިވަމްއސަަލ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ުހށަހަޅަާފިއާވ  ަގިއ    2021ެއްޕރްީލ    08ަފާރުތްނ 

ިންނުމްނަތްއ  ޖްަލާސަތުކގެ  ުގޭޅ  ނަޭޝންަލ    ިއްބރީާހްމިލުޔމަުގިއ  ަނުމަގިއާވ    ޭކްސާއިއ  ާޝިތރު 

ރެގ ަމާޤަމށް ަވޒާީފ  ަޓިއްންސިޓުއްޓ އޮފް ެއިޑުއޭކަޝނެްގ ެއިޑުއޭކަޝްނ ެޑވޮެލްޕަމންޓް އިޮފަސރ ޯކިޑޭނ

ާޝިތަރކީ  ބަދުަލުކުރަމްށ   ިއްބރީާހްމ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ެއިޑުއޭކަޝުންނ  އްޮފ  ިމިންސްޓރީ 
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ަމާޤުމަގިއ ްޕިރްނިސޕްަލެގ  ްސކުޫލެގ  ަކުމަގިއީވަނަމެވސް  ިޢމުާދއީްދްނ  ަފާރެތްއ  ުހިރ  މާިހރު   

ޭނަޝންަލ   ަކަމްށވީާތ،  އިެޑުއޭކަޝްނަގިއ  އްޮފ  ިއްންސިޓުއޓް  ޭނޝަންަލ  ަމަސްއަކްތުކަރުމނަްދީނ 

ަހރަުދާނުކުރުމެގ ޮގުތން ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވސް  ިއްންސިޓުއޓް އްޮފ އިެޑުއޭކަޝްނެގ   ަމަސްއަކތަްތއް 

ާޝިތުރެގ    އްިބރީާހްމ )ކ( ަގއި ަބޔްާނޮކށްފިައާވ ޮގުތގެ ަމީތން  ަވނަ ާމއާްދެގ  86ެގ    2014އުިދ  ަވަގ

ޭބްއުވނު    2021ަޖަނަވީރ    05ަވޒާީފ ބަދުަލުކުރަމްށ ެއަކީށެގނާްވ ަސަބެބްއ އްޮތަކަމްށ ެފްނނީާތ   ަގއި 

 ްނ ިންނމަާފިއާވަކްނ. ެގ ިއއްތާިފުޤްނޮކިމަޝުނެގ ަބއްދުަލުވުމަގިއ ަބއެިވިރ ެމްނަބުރ

ެގ 'ަވޒާީފ  (  2021ޖަަނަވީރ    06)   CSC/2021/00014(3)  ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ަންނަބުރިސވްިލ   .6.6

ގެ  (  ށ ަވަނ ާމއާްދެގ )   86ގެ    2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ   ަގިއ،   ' ބަދުަލުކެރްއިވ ިޗްޓ 

ިއން    2021ަޖަނަވީރ    06ްތ  ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަދުށްނ ޮކިމަޝަނށް ިލބޭިދ އިޚިްތާޔުރެގ ަދށްުނ ަމ

އިޮފަސރ  ެފިށެގްނ   ިޑވޮެލްޕަމންޓް  ެއިޑުއޭކަޝްނ  ެއިޑުއޭކަޝްނެގ  އޮފް  ިއްންސޓިިޓުއޓް  ޭނަޝނަލް 

   ބަދުަލުކރަުމްށ ިންނމަާފިއާވަކަމށް ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ.   ެގ ަމާޤަމްށ ޯކިޑޭނަޓރ 

ފަރާތުން   .6.7 ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާފައިވާ    2021އެޕްރީލް    25މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގެ މައިގަނޑު ބިނާކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ    މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި،

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭއިންސާފުން  އުފުލުމަށްފަހު  އިލްޒާމެއް  ޙައްުޤނޫން  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

ޖަވާ  ފަރާތާމެދު  ކޮމިަޝނުގެ  ކަމާއި، ސިވިލް ސަރވިސް  މައްޗަށް  އެކަމުގެ  ގައި، ބުޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ 

ހުރި   ހިންގުމުގައި  ސްކޫލު  އަދި  ދިނުމާއި  އުނގަންނައި  އުނގެނުމާއި  ސްކޫލުގެ  ޢިމާދުއްދީން 

ގުޅިގެން   އޮފްކަމްބޮޑުވުންތަކާއި  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތުން  ބެލެނިވެރިންގެ  ޓީޗަރުންނާއި   ލީޑިން 

ތައްޔާރުކުރި   އެޑިއުކޭަޝނުން  ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ަޝކުވާތަކަކާއި  ހުށަހެޅުނު  އެޑިއުކޭަޝނަށް 

ބަދަލުކުރީކަމަށް  ވަގުތީގޮތުން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބިނާކުރެވިގެން  މައްޗަށް  ރިޕޯޓެއްގެ 

ފަރާތުގެ ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ޕެޓިަޝންގައި    މައްސަލަ ހުށަހެޅިމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކުރާކަމާއި،  

ހިމެނޭ މައުލޫމާތު އަދި މިނިސްޓްރީ އިން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު މައްސަލަ 

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްއެއްގެ    އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްށާހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިނުވާކަމަ
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Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

އަދާކޮށް މަސްދުވަހަށްކަމަ  06ފައިވަނީ  މަާޤމު  ކުރުށާ)ހައެއް(  މިފަދަ  ސްކޫލުގެ    އި،  މުއްދަތެއްގައި 

އެ ކަމަށްބުނެ  ދަށްވެއްޖެ  ފެންވަރު  އުނގަންނައިދިނުމުގެ  ާޤއިމްކުރުމަށްޓަކައި   ހިންގުމާއި  ހުއްޖަތް 

ކަމަ އުފެދޭ  ސުވާލު  ކޮބައިކަމާމެދު  މިންގަނޑުތަކަކީ  ބިނާކުރި  ކޮށްފައިވާ  އި  ށާދިރާސާތައް  އަދި 

 ،އިށާތުހުމަތުތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަމަ

އި ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އެފަރާތަށް  ހުމައްސަލަ  ފުރުސަތު  ޖަވާބުދާރިވުމުގެ  އެކަމަކަށް  މާލެއްވާނަމަ 

ނުދި  ،އިށާދޭންޖެހޭނެކަމަ ފުރުސަތު  އެ  ޢަމަލެއްކަމަނަމަވެސް  ކޮށްފައިވާ  ބޭއިންސާފުން   ، އިށާނުމަކީ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އުފުލާ ަޝކުވާއަކީ އެއީކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

( 2020ފެބުރުވަރީ   06)  PS/INDIV/2020/212-22މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ ނަންބަރު   .6.8

 އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުން އަދި ސްކޫލުގެ ހިންގުމުގައި ހުރި ސިޓީގައި، ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ

ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޫލުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރުންނާއި، ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިންގެ  

ލުން ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަ)ދޭއް(    2ފަރާތުން ހުށަހެޅުނު ަޝކުވާތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލާއި،  

އި، ށާއަދި ލީޑިން ޓީޗަރުން ހިމެނޭހެން ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަ

ވަނަ ނަންބަރަށް   1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    87ގެ    2014އެގޮތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވައިދު  

ފަ  01ހަވާލާދީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތަށް  އަހަރު  އޮފް ރާތް  )އެކެއް(  އިންސްޓިއުޓް  ނޭަޝނަލް 

އެޑިއުކޭަޝންގެ ކަރިކިއުލަމް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފަރާތް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ަޝކުވާ ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު އެއް އަސާސަކީ މައްސަލަ  

ވަޒީފާ ޖާގައެއްނުދީކަމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  އެކަށީގެންވާ  ބަހެއްބުނުމުގެ  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތަށް   

ެއަކީށެގްނުނވާ  އޮތްނަމަވެސް،    ބަޔާންކޮށްފައި ިފަޔަވަޅީކ  ައޅަާފިއާވ  ަފާރާތމުެދ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ވުަހެގ ެތޭރަގިއ  )ަހެއއް( ަމސުްދ  6ިފަޔަވެޅްއަކަމށް އަެފާރަތށް ެފންިއެޖ ިހނެދްއަގިއ ެއަކުމގެ ޝުަކާވ  

ަޝުކވާ   އެފަަދިއްނ  އަެފާރުތްނ  އެޮވެމ،  ިލބަިފިއ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަހްއުޤ  ުހށެަހުޅުމެގ 

ޮއުހށަަހޅަާފިއުނާވީތ،   ިއްންސިޓިޓއްުޓ  މްޯލިޑްވްސ  ަވގީުތޮގތްުނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ފް  ަމްއސަލަ 

  ބަދުަލުކުރަމީކ ެއަކާމމުެދ ޮގެތްއ ަކނަޑައަޅްނެޖޭނ ަކެމްއ ޫނނަްކުމަގިއ ެއިޑުއޭކަޝްނައްށ ބަދުަލޮކށަްފއާިވ  

 ބަަލްނޖޭެހަކަމްށ ެދެކެމެވ. 
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ޓްރައިބިއުނަލަށް   .7 ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ    2021ޖޫން    16މައްސަލަ  'މައްސަލަ  ގައި 

ށް ބަލާއިރު  މަދުވާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަގައި މައްސަލަ ރައް ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދެވަނަ ބަޔާން'  

ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެކަމަށް  އޮފީހެއްގެ ހިންގުމަށް އެދެވޭ  ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ  އިދާރީގޮތުން ގެނެވޭ 

ކޮމިަޝނަށް   ަޤބޫލުކުރެވިގެން  އިސްވެރިއަކަށް  ޒިންމާދާރު  ނުވަތަ  ހިނދެއްގަމިނިސްޓަރަށް  އި  ހުށަހަޅައިފިނަމަ 

ކޮމިަޝނުން ލިޔުމަކުން ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުމަކުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު  

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް    5/2007އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ށާއި، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަ 67ާޤނޫނު( ގެ 

އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރަށް އިދާރީ ގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ހިންގުމަށް  

ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިއަކަށް ަޤބޫލުކުރެވިގެން ކޮމިަޝނަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ހިނދެއްގައި، ދިވެހި ސިވިލް  

ާޤނޫނު   ވަޒީފާ    67ސަރވިސް  މުވައްޒަފެއްގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

  86( ގެ  2014)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވައިދު    R-311/2014ކަން ގަވައިދު ނަންބަރު  ބަދަލުކުރެވިދާނެ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހިސާބު ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން  

ހާިޞލްކުރައްވާ  ތައުލީމު  އީޖާދީ  މަތީ  އުފެއްދުންތެރި  ތަޖުރިބާއާއި،  އުނގަންނައިދިނުމުގެ  އެނގުނެމާއި  ފައިވާ، 

ތަންފީޒުކުރެވެންފެށި   އަލަށް  ފަރާތަކަށްވާއިރު،  ހުންނަ  ަޝއުުޤވެރިކަން  ކުރުމަށް  ތަރައްީޤ  ހޯދައި  ކަންކަން 

 ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ނޭަޝނަލް ގެ ހިސާބު މާއްދާގެ ސިލަބަސްތައް ރިވިއުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެފަރާތުގެޖު މަންހަ

ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތުގައި އިންތިހާއަށް ބޭނުންވާނެތީ އިދާރީގޮތުން  އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭަޝނުން  

ވަޒީފާ ދާއިމަށް ނޭަޝނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭަޝނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 

ނޭަޝނަލް ގެނެވިދާނެކަމަށް ސަބަބުން  ބަދަލެއް  އެދެވޭ  ހިންގުމަށް  އެޑިއުކޭަޝންގެ  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް   

މިނިސްޓްރީއަށް   ވަޒީފާ    ަޤބޫލުކުރެވިގެންއެޑިއުކޭަޝން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިނިސްޓްރީއިން  އެ 

ލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަމުން،  ހުށަހަޅުކޮމިަޝނަށް  ދަލުކުރުމަށް  ބަ

ވަނަ   86( ގެ  2014)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވައިދު    R-311/2014އޮތްކަމަށް ކޮމިަޝނަށް ފެންނާތީ  
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ދަށުން އިޚްތިޔާރެއްގެ  ލިބޭ  ކޮމިަޝނަށް  ދަށުން  ގެ  )ކ(  ވަޒީފާ    މާއްދާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ބަދަލުކޮށްފައިވާ

ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްކަމުގެ މަޤާމުގައި   ޢިމާދުއްދީންހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   .8

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް   ހުށަހެޅިގައި    2021ޖަނަވަރީ    06ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ނޭަޝނަލް ވަޒީފާ   

ާދިއީމޮކްށ    އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ އެޑިއުކޭަޝން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ކޯޑިނެޓަރގެ މަާޤމަށް

 ؛ބަދުަލޮކށަްފިއަވީނ ާޤޫނާނ ަގާވއުިދަތާކ ެއްއޮގްތާވގުޮތެގ މިަތްނތޯ ބާަލިއުރ

  06) 'ަވޒާީފ ބަދުަލ ުކެރްއވި ިޗޓް'    CSC/2021/00014(3)ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ަންނަބރު  ިސވްިލ   .8.1

، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ވަޒާީފ ބަދުަލުކެރވަިފިއަވީނ ިދވިެހ ިސވްިލ  ިލުޔުމަގިއ(  2021ަޖަނަވީރ  

ަގާވއުިދ   ަދުށްނ  86ެގ    2014ަސރިވްސެގ  )ކ( ގެ  ާމއާްދެގ  ަބާޔްނކްޮށ  ަވަނ  ަކާމިއ،  ަފިއާވ ަކަމްށ 

ާތީރ   ަވޒާީފ ބަދުަލުކެރވަިފިއަވީނަކާމިއ،  ަނެއނެގްނ އްޮނ  ްނަކ  2021ޖަނަަވީރ    06ީކ  ަޚބަދުަލެގެނޭވ 

ޯކޑޭިނަޓރގެ   ިޑވޮެލްޕަމްންޓ އިޮފަސރ  ެއިޑުއޭކަޝްނ  ެއިޑުއޭކަޝްނެގ  އްޮފ  ިއްންސިޓިޓުއޓް  ޭނަޝންަލ 

 ަކާމިއ، ަނަކްނ ިމ ިލުޔަމށް ބުެލމްުނ ެއނެގްނ ޮއްނ ްށަމާޤަމ

ަރއުްދިވ ްޓަރިއިބުއނަލްަށ    ަމްއސަަލ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ުހށަހަޅަާފިއާވ    2021ެއްޕރްީލ    08ަފާރުތްނ  ަގިއ 

ަގިއ ޭބއުްވުނ ިމ    2021ަޖަނަވީރ    05'ޭކްސާއިއ ުގޭޅ ޖްަލާސަތުކެގ ންިނުމްނަތްއ' ިމ ިލުޔަމްށ ބުެލުމން  

ަމަސްއަކްތ ެއިޑުއޭކަޝްނެގ  އްޮފ  ިއްންސިޓިޓއްުޓ  ޭނަޝންަލ  ޮގުތން  ޖްަލާސަގިއ  ަހރަުދާނުކުރުމގެ  ަތްއ 

ަވަނ މާއާްދެގ )ކ( ަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފއާިވޮގުތގެ    86ެގ    2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގަވއުިދ  

ަމީތްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތެުގ ަވޒާީފ ޭނަޝންަލ އްިންސިޓޓުިއްޓ އޮފް ެއިޑުއޭކަޝްނެގ އިެޑއޭުކަޝްނ  

ެގްނވާ ަސބެަބއް ޮއްތަކމަށް ެފްނާނތީ ަމްއސަަލ  ުލުކުރަމށް ެއަކީށބަަދިޑވޮެލްޕަމްނޓް ޯކިޑނަޭޓރެގ ަމޤަާމްށ  

ަބިއެވިރިވ   ަބއްދުަލުވުމަގިއ  ބަދުަލުކުރަމށް  ަފާރތް  ިންނމަާފިއާވަކން  ުހށެަހިޅ  ިއއްތާިފުޤްނ  ެމްނަބުރްނ 

 ޮއްނަނަކާމިއ، ެއނެގްނ  
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ެގ  ަވނަ ާމއާްދ 86( 2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ )  R-311/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު:   .8.2

 ަގިއ، )ކ(  

ބަދަލުކުރުމަށް" ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުގެ  ނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައިވީ  ގޮތަށް  މި  މާއްދާގައި  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  މި 

 ." ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ އޮތްކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ

 ކާަމިއ، ާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވިމ ިޢާބ

ނަންބަރު:   .8.3 ަގާވއުިދ  )  R-311/2014ގަވާއިދު  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ގެ  2014ިދވިެހ  ަވަނ    87( 

 ާމއާްދެގ )ނ( ަގިއ، 

ބަދަލްެއ  ިހންގަުމްށ   އީޮފހެއެްގ  ަސރުކާރެުގ  ަސަބުބްނ  ބަދަލެއެްގ  ެގނޭެވ ޮގތްުނ  އިދާރީ  "    ގެނެވިދެާނކަމްަށ   އެދޭެވ 

  ޮގތްތުަކންކެުރ   މާިވ  ތިރީގިައ  ، ިހނދެއްގިައ  ހަުށހެޅިއެްޖ  ަގބުޫލ ުކރެވިގްެނ  އިސެްވރިއަކްަށ  ިޒންމާދުާރ  ނަުވަތ  ިމންިސޓަަރްށ 

 " . ުކރެވިދާނެެއެވ   ޢަަމުލ   ފާަރތަކްަށ  ޮކށްފައާިވ  ހަވުާލ  ކޮމިޝުަންނ   ުކރުމްަށ  މަސްައަކްތ   ެއ  ކޮމިޝަަނށް ނުވަަތ  ޮގތަކްަށ

 ަވަނ ަންނަބުރަގިއ،   1ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ިއްސެވ ަބާޔނުްކެރުވުނ ާމއާްދެގ  މިފަަދިއްނ  

ަފރާތުަކްނ  ހަވުާލ  ކޮމިޝުަންނ  ކުރުމްަށ  މަސައްކްަތ  ެއ  ނުވަަތ  ކޮމަިޝންުނ"    ަކނޑައާަޅ  ިލޔުމަކްުނ  ޮކށްފައާިވ 

ަވޒާީފ   ސިވްިލ  ދެިވިހ   ަކނޑައެޅުމުަކްނ    ބަދުަލ   ޮއފަީހްށ   އަންެއ   އީޮފހްުނ  އްެއ   މުވްައޒަަފުކ   އަދުާކާރ   ސަރވިސްގިައ 

 " . ުކރްުނ

 ަވަނ ާމއާްދެގ )ރ( ަގއި،   87މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ިއްސެވ ަބާޔނުްކެރުވުނ ަގާވއުިދެގ  

  ކޮމަިޝންުނ   ކުރުމްަށ  މަސައްކްަތ   ެއ   ނުވަަތ  ކޮމިޝުަންނ   ަމތްީނ  ގޮތެުގ   ަނނަްބރުގައާިވ  ވަަނ   1  ެގ (  ނ )   މާއްދެާގ މި " 

  އްަނަނނިިވ   މެދުވިެރކްޮށ   އިސެްވރާިޔ  ޒިނާްމދުާރ   ، ސްެކރެޓީަރ  ކުރުުމގައި ޕަރަމންަންޓ   ޢަަމުލ   ަފރާތުަކްނ   ޮކށްފައާިވ  ަހވުާލ 

 . ާވނެއެެވ  ކަުރްނ   ަކންކްަނ ަކށަވުަރ

  ބަދުަލކުރޭެވ   ުމވައަްޒުފ   ަސބުަބްނ ބަދަލެުގ    ގްެނަނ  ، ުހށަހެޅުމުގިައ  އިސެްވރިނެްގ  ިޒންމާދުާރ  ނަުވަތ   ިމންިސޓަރ  .1

ެގނެވާިދނެގޮތިާއ   އެދޭެވ   ހިންގަުމްށ   ޮއީފހެުގ  ަކނޑައަޅިައ    ދިާއާރ   ކާުރެނ   އަަސުރ   ހޮެޔ   ބަދަލެުގ   ެއ  ބަަދލެއް 

 . ާވކްަނ  ަބާޔނޮްކށްފިައ 
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  މުއްދަތުގިައ  ބަދަލެުގ  ެއ   ކުރެާނ މުއްދަތިާއ  ބަދުަލ  މުވްައޒަފްެއ   ެއ  ، ކާުރނަަމ  ބަދުަލ   ުމވައަްޒފްެއ   ޮގތްުނ   ވުަގީތ  .2

 . ވާކްަނ  ަލނޑަުދނޑިތްައ ކަނޑައިެޅފިައ   ުކރެާނ  ހިާސުލ 

(  ެއކްެއ )   1  ، ބަދަލްެއނަަމ ޮގތްުނ ެގނަްނ  ވުަގީތ  އުިތރްުނ ަކންތްައތަކެުގ  ގިައާވ  2 އިަދ 1  ެގ(  ނ )   މްާއދެާގ ިމ .3

 . ަބދަލުުކރްުނ  މުއްދަތަަކްށ   ދުިގންޫނ  ވެުރ  ައަހރްަށ

މަސްައކަތެުގ  ފްަނީނ   މަސައަްކތެުގ   ޭވ ބަދަލުކެުރ  ެއ  މުވްައޒަަފީކ   ަބދަލުުކާރ  .4   ީމހްެއ   ުހިރ   ތުަޖރާިބ  ާޤބުިލކަމިާއ 

 . ވްުނ  ކަމުގިައ

މަސޫްއލިއަްޔުތ   ުކރުަމނިްދަޔ   އާަދ   މުވްައޒުަފ  ެއ   ކިުރްނ   މަޤާމީަކ  ަބދަލުުކރޭެވ  .5   ެއފަަދ   ނަުވަތ   ަމޤާމުގެ 

 . ބަަދލެއްކްަނ  ގެނޭެވ  ުކރުމްަށ  އާަދ   މަސޫްއލްިއޔަތްެއ

  ުކރިމިަތ   ަދތިކަމްެއ  ނުވަަތ  އެއްވްެސ ުބރުލްެއ  މަސްައކަަތްށ  އީޮފހެުގ  ުހިރ  މުވްައަޒުފ   ަބދަލުކާުރ  ގުޮތްނ  ވުަގީތ .6

 . ުނވާނަެކްނ

 . ދޭެވކްަނ  މީަތްނ   އާިނޔްަތތައް ިމ ގަވާއިދުގިައާވ ގޮތެުގ  މާުސރައިާއ  ދޭންޖޭެހ  މުވްައޒަަފްށ   ަބދަލުުކާރ  .7

  މަސައްކުަތ  އެކަށެީގނާްވ  ޗްުއީޓ ދިނުމިާއ  ، ބެލުމިާއ  ފެނަްވުރ   މަސައަްކުތ   މުވްައޒަފެުގ   ބަަދލުކާުރ  ޮގތްުނ  ވުަގީތ  .8

  ަބލަހައްޓެާނ  ، ަކނަްކްނ  ގުޅިފައާިވ  މުވައަްޒާފ  ޮގތެއްގިައ  ެއނެްމހިައ ީސާދ   އެފަަދ   ދިނުމިާއ  ޤާއިމޮުކްށ  ާމޙުައލްެއ

 . ަކްނ  ިއނިްތޒާމު ހަމަޖިެހފައާިވ   ޮގތިާއ 

 . ވާކްަނ  ހަމަވެފިައ  އަަހުރ (  އެކްެއ)   1  ުކރިފުަހްނ   ބަަދލްެއ   ެއފަަދ   މުވްައޒުަފ   ބަދަލުކެުރޭވ   ޮގތްުނ  ވުަގީތ  .9

  ، ހަާލތެއްގިައ ަބދަލުކާުރ  ގޮތްުނ ުމވައަްޒފްެއ ވަގީުތ  ތެރިެއްނ މުވްައަޒުފންތަކެއެްގ ގަިނ  ުކާރ  އާަދ އްެއ ަވޒީފާއްެއ .10

  ހަމަހަަމ   ، އުިތރްުނ  ކުރުމެުގ  ރާިޢަޔްތ   ަކންކަަމްށ  ބެުނފައާިވ   ަމތީގިައ   ުކރުމަށް ކަނޑައެޅުުމގިައ   ބަދުަލ   މުވްައަޒުފ   ެއ

އެކްރިައޓީރިއާާއ    އެކުލަވިައލިައ   ވަކި ްކރައިޓީރިއާއްެއ  ުކރުމްަށ  ބަދުަލ   މުވައަްޒުފްނ   އުސޫލުަކްނ   ެދފްުށފްެނަނ   ައިދ 

 . ަކނޑައަޅިައފައިވާކްަނ  އްެއޮގތްަށ މުވައަްޒފު ބަދުަލކުރުމްަށ

  އެއްވްެސ  ސިޔީާސ  ، ޮގތްުނ ޫނންކަމިާއ  ފަިޔވަޅްެއެގ   އިޞާްލީޙ  އާަޅ  މުވްައޒަފާމުެދ  ެއ   ކަުރީނ  ބަދުަލ  ުމވްައޒުަފ .11

 . ނެތަިކްނ   ަމޞަްލަޙތްެއ 
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ަދތިކްޮށ   ިސޔީާސ  އޮވެެގްނ  ަމޞަްލަޙތްެއ   ިސޔީާސ   ކަުރީނ  ބަދުަލ  ުމވްައޒުަފ .12 ެއ މުވްައޒަފްަށ    މަޤްޞަދެއްގިައ 

  ީޑ . އްެމ . ާއުރ. ެއްޗ   އިދާރާއްެއެގ   ެއ  ، ާވނަަމކުވާއްެއ އުފާުލފިައ ަޝ   މުވްައޒުަފ  ކަަމްށ  ގުޮތްނ   ޢަމަލެއެްގ  ުކރުމެުގ   ިއާހނިެތ

 " . ބެލަުމށްފަހުގިައކްަނ  ެއ   ކޮމީިޓްނ

 މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

' ަވޒާީފ ބަދުަލ ުކެރއިްވ ިޗޓް'    CSC/2021/00014(3)ަނނަްބުރ    ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ .8.4

ަގއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ވަޒާީފ ބަދުަލުކެރވަިފިއަވީނ ިދވިެހ ިސވްިލ  ޗުިޓ(  2021ަޖަނަވރީ    06) 

   ، ްށާވިއުރ( ެގ ދުަށްނ ަކމްަށ ަބާޔްނޮކ ކ ަވނަ ާމއާްދެގ )   86ގެ    2014ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

  ބަދުަލުކެރޭވ   ުމަވއްޒުަފ  ބަދުަލެގ ަސބުަބްނ   ގްެނަނ  ، ށެަހުޅުމަގިއުހ  ިއްސެވިރްނެގ  ިޒްނމާާދުރ  ުނވަަތ   ިމިންސަޓރ  .9

ެގެނވާިދެނޮގާތިއ  އެެދޭވ  ިހްނުގަމްށ  އޮފުީހެގ ަކނަޑައަޅއި    ާދިއާރ  ުކާރެނ  ައަސުރ  ެހޮޔ  ބަދުަލެގ  ެއ  ބަދެަލްއ 

ބާަލިއުރ، ޭވ   ަބާޔްނކޮށަްފިއ ަނނަްބުރ    ތޯ  ެއިޑުއޭކަޝނެްގ  އޮފް   PS/188/2020/396 (20-22ިމިންސްޓީރ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ޭނަޝންަލ ިއްންސޓިިޓުއޓް އޮފް ެއިޑއޭުކަޝްނެގ ަމާޤަމށް  ( ސީިޓިއން  2020ިޑެސްނަބުރ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ ިހާސބު  ބަދުަލުކުރަމްށ އެދަިފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، ބަދުަލުކުރަމށް އެދަިފިއަވީނ  

ިއ ުއނަގްނަނއިިދުނުމގެ ަތުޖރާިބާއިއ، ްސކްޫލަތއް  ޢްިލުމެގ ާދިއާރިއްނ ަމތި ަތއީުލމް ާހޞްިލުކަރްއވަާފިއާވ، ުއނެގނާުމ

ިހްނުގުމެގ ަތުޖިރާބ ިލބަިފިއާވ، އެުފނުްދްނެތިރ، ީއޖީާދ ަކްނަކން ހަޯދިއ ަތަރްއީޤ ުކުރަމްށ ަޝުއުޤެވިރަކްނ ުހްނަނ  

ުއޓް  ިއްންސިޓިޓްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ޭނަޝންަލ  ަފާރަތަކްށާވތަީކްނ ިމ ިލުޔުމްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. އެެހްނަކުމ

އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝްނެގ އިެޑުއޭކަޝްނ ިޑވޮެލްޕަމންޓް އިޮފަސރ ޯކޑޭިނަޓރެގ ަމާޤަމށް ބަދުަލުކުރަމށް އެދަިފިއަވީނ ެހޔޮ  

  ބަދުަލުކާރ   ޭވަކާމިއ، ިނަޔުތަގިއ، ބަދުަލުކެރޭވ ތުަނެގ ިހްނުގަމްށ އެެދޭވ ބަދެަލްއ ެގަނއުުމަގިއ ަމްޤސުަދަގިއަކަމްށ ުބަރެވ

ަމަސްއަކުތެގ  ަފްނީނ  ަމަސްއަކުތެގ  ބަދުަލުކެރޭވ  ެއ  ުމަވްއޒަަފީކ ބާަލިއުރ، މެީހްއ  ުހިރ  ަތުޖިރާބ  ާޤބުިލަކާމިއ    ޯތ 

ާމިއ، ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ ަމސްައަކުތެގ ަފްނނީ ާޤބުިލަކާމިއ މަަސްއަކުތެގ ަތުޖރާިބ ުހިރ ަފރާތްެއަކ

ބަދުަލުކެރޭވ މާަޤަމްށ ާޤބްިލަކްނ ުހިރ ަފރެާތްއަކަމްށ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ     ބުޭންނާވ ަމަސްއކުަތގެ 

ްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  ްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، މަިކަމްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާތްުނ ިއްނާކުރކޮށަްފިއުނާވަކަފާރުތ

ޯތ ބާަލިއުރ، މި  ެދޭވ  މީަތްނ   ަގާވއުިދަގިއާވ ޮގުތެގިއާނޔަތަްތްއ މި    ުމާސަރާއިއ  ޭދްނޖޭެހ  ުމަވްއޒަަފްށ   ބަދުަލުކާރ
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ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮގުތަގިއ  ުމާސަރިއެގ  ަމާޤުމެގ  ބަދުަލުކެރުވުނ  ރ  -/9890މަަހުކ    ަމްއސަަލިއަގިއ 

ްސ  ރ. )ދިހާަހ-/10,890ުމަވްއޒަފްަށ ިލޭބ ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ  )ުނވާަހްސ ައްށަސތަޭކ ުނވަދަިހ ރިުފާޔ( ިލޭބަކާމިއ،  

ރ. )ދާެހސް  -/2,769.20ައްށަސޭތކަ ުނވަދަިހ ރިުފޔާ( ިލޭބަކާމިއ، ެޓކިްނކްަލ ކޯ އަެލަވންްސެގ ޮގުތަގއި މަަހުކ  

 -/3,500ަހްތަސޭތަކ ަފސޮްދަޅްށ ުނަވރިުފާޔ ވިިހ ާލިރ( ިލޭބަކާމިއ، އިަދ ަސރިވްސ އަެލަވްންސެގ ޮގުތަގިއ މަަހުކ  

 CSC/2021/00014(3))ިތނާްހްސ ަފްސަސޭތަކ ރިުފޔާ( ިލޭބަކްނ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ަންނަބުރ  

ޗްިޓ' 2021ަޖަނަވީރ    06)  ުކެރްއވި  ބަދުަލ  'ަވޒީފާ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ ޗަިޓށް    (  ޮއްނަނަކާމއި،  ިއްނ ެއނެގްނ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ބުެލުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ިޢމުާދއީްދްނ ްސކުޫލެގ ްޕިރްނިސޕެަލްއެގ ަމާޤުމ އާަދުކިރިއުރ  

ޭބަކާމިއ،  ރ )ނުވާަހްސ ައްށަސޭތަކ ުނވަދަިހ ރިުފާޔ( ިލ-/9890ަމާޤުމެގ ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ މަަހުކ    ްށަފާރަތ

ރ. )ދިހާަހްސ ައްށަސޭތަކ ުނވަދަިހ ރިުފާޔ( ިލޭބކާަމިއ، ަސރިވްސ  -/10,890ުމަވްއޒަަފްށ ިލޭބ ުމާސަރިއެގ ޮގތަުގިއ  

ރ. )ދާެހްސ ަފްސަސތަޭކ ރިުފާޔ( ިލޭބަކާމިއ ަސޕިޯޓންގ ޯކ އަެލަވްންސ  -/2,500އަެލަވްންސެގ ޮގުތަގިއ މަަހުކ  

ެއނގްެނ ޮއްނަނ ޮއުތުމްނ، ަމްއސަލަ    ިލޭބަކްނ  ރިުފާޔ( ްސ ެއްއަސޭތަކ  ރ. )ެއއާްހ-/1,100ެގ ޮގުތަގިއ މަަހުކ    2

ަފާރްތ  މި    ުހށެަހިޅ  ޮއެވެއެވ.   އެނެގން  ޮބުޑަކްނ  އަދުަދ  ޖޭެހ  ޮގުތަގިއ  ުމާސަރިއެގ  ަވޒާީފެގ  ބަދުަލުކެރުވުނ 

  ިފަޔަވެޅްއެގ  ިއޞާްލީޙ  ައާޅ  ުމަވްއޒާަފމުެދަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ ބަދުަލުކެރވަިފިއަވީނ  

ޭނަޝނަލް  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތެގ ަވޒާީފ    ާލއުިރ، ތޯ ަބެނިތ   ަމޞަްލަޙެތްއ   ެއއެްވްސ  ިސާޔީސ  ، ޮގުތްނ ޫންނަކާމިއ

ެއިޑުއކަޭޝްނެގ   އޮފް  ިޑވޮެލޕަްމްންޓ  ިއްންސިޓިޓއްުޓ  ބަދުަލކޮށަްފިއަވނީ  ަމާޤަމށް    ޯކިޑޭނަޓެރްއެގ ެއިޑުއޭކަޝްނ 

ަންނަބުރ   ެއިޑުއޭކަޝްނެގ  ޮކިމަޝަނށް  (  2020ިޑެސނަްބުރ    20)   PS/188/202/396-22ިމިންސްޓީރ އްޮފ 

ރާިޢޔަތޮްކށް   ިސީޓައށް  ޭބްއވުުނ    2021ަޖަނަވީރ    05ޮފުނވަާފިއާވ  ޮކިމޝުަނަގިއ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ގިައ 

ެއިޑުއޭކަޝްނެގ ަމަސްއަކްތަތްއ ަހރާުދާނުކުރުމެގ ަމްޤސުަދަގިއަކްނ ޖްަލާސިއްނ   ިއްންސިޓިޓއްުޓ އްޮފ    ޭނަޝންަލ 

ޭނަޝންަލ ިއްންސިޓިޓއްުޓ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝނެްގ ެއިޑުއޭކަޝްނ    ެގ ަވޒާީފށެަހިޅ ަފާރުތަމްއސަަލ ުހެއނެގްނ ޮއތީަތ  

 ިޑވޮެލްޕަމްންޓ ކިޯޑޭނަޓެރްއެގ މާަޤަމްށ ބަދުަލޮކށަްފިއަވނީ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވެޅްއެގ ގުޮތަގިއ ންޫނަކމްަށ ުބަރެވެވެއެވ. 

ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ  )  R-311/2014ރު:  ގަވާއިދު ނަންބައިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން،   .10

ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދިއްނ    87( ެގ  2014ަގާވއުިދ   ަގިއ  ާމއާްދެގ )ނ(    ބަދެަލްއެގ   ެގެނޭވޮގުތްނ    އިދާރީަވނަ 

ބަދެަލްއ  ިހްނުގަމްށ   އޮފެީހްއެގ   ަސުރާކުރެގ  ަސަބުބްނ    ޒްިނމާާދުރ   ނަުވަތ  މިިންސަޓަރްށ   ގެެނވާިދެނަކަމްށ  އެެދވޭ 
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ިދވިެހ ިސވްިލ  )  R-311/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު    ިހނެދްއަގިއ  ުހށެަހިޅްއެޖ  ަގބުޫލ ުކެރިވެގްނ   ިއްސެވިރައަކްށ

ަވޒާީފ ބަދުަލުކެރވާިދެނ ަކަމްށ  އަެފާރެތްއެގ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ކ( ެގ ދުަށްނ    86(  2014ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ޮއތީަތ،  ަފާރތް    ެއނެގްނ  ުހށެަހިޅ  ެއިޑުއޭކަޝން  ަމްއސަަލ  ެއިޑުއޭކަޝނެްގ  އްޮފ  ިއންްސިޓިޓުއޓް  ޭނަޝންަލ 

-R/2014  ިޑވޮެލްޕަމްންޓ އިޮފަސރ ޯކިޑނޭޓަރެގ ަމާޤަމްށ ބަދުަލުކެރވަިފިއަވީނ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސ ގަަވއުިދ

ކިޮމަޝަންށ ިލބިދޭ    ުށްނވަަނ ާމއާްދެގ )ކ( ެގ ަދ   86(  2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  )  311

 ިމ ަމްއސަަލ ިންނަމން ެފެނެއެވ.   ަކަމްށ ަކނަޑައަޅިއދުަށްނ    ެގިއްޚިތާޔުރ

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

މައްސަލައިގެ    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި  ދެންފަހެ، 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،    ،މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި

އިން ފެށިގެން ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުން    2019އޮގަސްޓު    04އިބްރާހީމް ާޝތިރު  

( އިން އިބްރާހީމް  2021ޖަނަވަރީ    06ދަނިކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ 'ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރެއްވި ޗިޓް' )

ސްޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ ާޝޠިރުގެ ވަޒީފާ ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ މަާޤމުން ނެަޝނަލް އިން 

އެޑިއުކޭަޝން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ކޯޑިނޭޓަރގެ މަާޤމަށް އިބްރާހީމް ާޝޠިރުގެ ބަހެއް ނުހޯދާ، ސުވާލެއް ނުކޮށް، 

ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ  ނުލައި  ދިނުމަކާއި  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  ބައްލަވައިދެއްވައި   ،އަދި  ކަންއޮތްގޮތް  ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު 

ލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ކަންކުރިގޮތުގެ ސަބަބުން އިބްރާހީމް ާޝޠިރަށް ަޝޚްީޞގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމާއި،  ދައު

އިބްރާހީމް ާޝޠިރުގެ  މާލީގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އެފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި  

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ރައްދުވާގޮތަށް  ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް

ޭނަޝންަލ ިއްންސިޓިޓއްުޓ އޮފް ެއިޑުއޭކަޝނެްގ ެއިޑުއޭކަޝްނ ިޑވެލްޮޕަމްނޓް އިޮފަސރ ޯކިޑޭނަޓރެގ  އިބްރާހީމް ާޝތިރު  

ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ )  R-311/2014ަފިއަވީނ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސ ަގަވއުިދ  ްށަމާޤަމްށ ބަދުަލޮކ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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  ަދުށްނ ަކމްަށ  ެގޮކިމަޝަންށ ިލބޭިދ ިއޚްތާިޔުރިސވްިލ ަސރިވްސ  ަވަނ ާމއާްދގެ )ކ( ެގ ަދުށން    86  ެގ   ( 2014

ސިވިލް ސަރވިސް  ގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލަ ރައްދުވި  އިބްރާހީމް ާޝތިރު  ަސބަަބށަްޓަކިއ  ުބަރޭވ

 ގެ މައްޗަށް ކުރާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ކޮމިަޝނު 

 1443 ރަމަާޟން 26

 2022އެޕްރީލް  27

 

 މި މައްަސލަ ބަލައި ނިންމީ   

 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިްބރާހީމް                                                    
 ބިއުނަުލގެ ެމންބަރުޓްރައި ވަޒީފާއާބެހޭ

 

 


