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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ     

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/91 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 އެލަވަންސް ނުލިުބން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

 2021މާރިޗު  29 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

 2021 އޮކްޓޫަބރު 21 ނިމުނު ތާރީޚު:މައްސަލަ  

 އަޙްމަދު ނަޖީބު، )ވ. ުބރެވި / މާލެ( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 (A128912)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ފާޠިމަތު ރިސްމާ، )ރީޝަންގެ / ހއ. ާބރަށް( 

 (A097135)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ޝިރުމީލާ މުޙައްމަދު )ޖަންުބމާގެ / ތ. ތިމަރަފުށި( 

 (A060940)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ޢަލީ ޖިނާޙް، )މ. މިލާވަރު / މާލެ( 

 (A123828)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ނަޞީރު )ވ. ރޯޝަން / މާލެ(هللا ޢަްބދު

 (A036225)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ސަމީނާ އިްބރާހީމް، )ވ. ސަމްރާހި / މާލެ(

 (A111089)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް:

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަ  މާލެ( ލައަކީ،މި   / ބުރެވި  )ވ.  ނަޖީބު،  ނަންބަރު:   އަޙްމަދު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A128912ިފާޠިމަތު ރިސްމާ، )ރީަޝންގެ / ހއ. ބާރަށް( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ( އާއ

A097135  ،ިއާއ ކާޑު  (  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ތިމަރަފުށި(  ތ.   / )ޖަންބުމާގެ  މުޙައްމަދު  ޝިރުމީލާ 

ހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ޢަލީ ޖިނާޙް، )މ. މިލާވަރު / މާލެ( )ދިވެ ( އާއި  A060940ނަންބަރު:  

A123828  ،ިއާއ ނަންބަރު:  هللا ޢަބްދު(  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މާލެ(   / ރޯަޝން  )ވ.  ނަީޞރު 

A036225  ިއާއ ކާޑު ނަންބަރު: (  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މާލެ(   / )ވ. ސަމްރާހި  އިބްރާހީމް،  ސަމީނާ 

A111089  )    ްލޭންޑް އެންޑް    އިމަންޓްގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަޑިވެލޮޕްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަނ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް 

ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުމާއި  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  ސިޓީ   މާލޭ  މާލޭ  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ޔުނިޓުތަކުގައި  އެ 

ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އިދާރާއަށް  އައި    ކައުންސިލްގެ  ލިބެމުން  ކުރިން  އެލަވަންސް'އެފަރާތްތަކަށް  ޑިއުޓީ    ' ސްޕެަޝލް 

ޑި އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަސައްދީފައިނުވާތީއާއި،  "ސިވިލް  ވެލޮޕްމަންޓްގައި  ކަތްކުރިއިރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައި   19ގެ   " ( 6)އިސްލާޙު  2018އޭޕްރީލް  01 –ދޭ އެލަވަންސްތައް  މުވައްޒަފުންނަށް ގެސަރވިސް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    ، ލިބެމުންދިޔަ "ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް"   ށްބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތްތަކަ

އެފަރާތްތަ އުނިކުރެވޭއިދާރާއަށް  ބަދަލުކުރުމުން  ނުދެކޭތީއާއި،  އް  އޮތްކަމަށް  ހަމައެއް  ާޤނޫނީ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނެ 

ނަންބަރު   އެލަވަންސް    VTR/2019/178ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ލިބެންޖެހޭ  ހުށަހެޅިފަރާތްތަކަށް  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި 

އަމުރުކޮށް މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޓްރައިބިއުނަލުން  ދިނުމަށް  ނިންމުމާއި    ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ 

  17 އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނިތަންފީޒުގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ފަރާތުން އެޙުކުމް  

ލިބިފައިނުވާ   އެލަވަންސް  ކަމުގައިވާތީ،  އެކަނި  ޑިއުޓީފަރާތަށް  ސްޕެަޝލް  އިސްވެދެންނެވުނު  މުވައްޒަފުން،    އެހެން 

ސިވިލް   އެދި  ލިބިދިނުމަށް  ހުށަހެޅި   2020ޑިސެމްބަރ    13ކޮމިަޝނަށް    ސަރވިސްއެލަވަންސް  ޕެޓިަޝނެއް  ގައި 

ކުރުމުގެ  ތަންފީޒުޓްރައިބިއުނަލުގެ ޙުކުމް  ވާބުގައި އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ  ޖަ ނަމަވެސް އެ ކޮމިަޝނުން  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ލަތެއްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށްވެފައި އެއީ  އެއް ހަމައަކުން އެއް ޙާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ތީ،ތުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮ

ދިނުމުގައި   މެދުގައިއެލަވަންސް  ގެންގުޅުތަ  އެފަރާތްތަކުގެ    އާއި، ަޤބޫލުކުރެވޭތީއެފަރާތްތަކަށް  ންކަމަށް  ފާތުކުރުން 

ސްޕެަޝ  2018ޑިސެންބަރު    04ޙައްެޤއްނެތި   ފެށިގެން  މެދުކަނޑާލާއިން  އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ  އެ    ފައިވާތީ،ލް 

ދިނުމަށް މައްސަލަ އެލަވަންސް ދިނުން މެދުކަނޑާލި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ އެލަވަންސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް  

ކޮމިަޝން  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެދި  ރައްދުވި  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  މައްޗަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ    2021މާރިޗު    29ގެ  ގައި 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

  :ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން މައްސަލައިގައި  

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   އަޙްމަދު ނަޖީބު، )ވ. ބުރެވި / މާލެ( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ .1

ނަންބަރު:   ރައްޔިތެއްކަން  A128912ކާޑު  )ދިވެހި  ބާރަށް(  ހއ.   / )ރީަޝންގެ  ރިސްމާ،  ފާޠިމަތު  އާއި   )

)ދިވެހި  A097135އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ތިމަރަފުށި(  މުޙައްމަދު )ޖަންބުމާގެ / ތ.  ( އާއި، ިޝރުމީލާ 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  މާލA060940ެރައްޔިތެއްކަން   / މިލާވަރު  )މ.  ޖިނާޙް،  ޢަލީ  އާއި  )ދިވެހި  (   )

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ޢަބްދA123828ުރައްޔިތެއްކަން  އާއި،  މާލެ(  هللا (   / ރޯަޝން  )ވ.  ނަީޞރު 

ކާޑު ނަންބަރު:   އަންގައިދޭ  /  A036225)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  )ވ. ސަމްރާހި  އިބްރާހީމް،  އާއި ސަމީނާ   )

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހުށަހެޅި  A111089މާލެ(  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ   )

" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ތައްފަރާތް

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޒަރުކުރުމުން،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކޮމިަޝނާގައި  ސަރވިސް    ސިވިލް 

އަސާސަކީ،  ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަރާތްތައް    ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 
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އިރު އެފަރާތްތަކަށް  އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 

  19ގެ    " (  6)އިސްލާޙު    2018ރީލް  އޭޕް  01  –ދޭ އެލަވަންސްތައް    މުވައްޒަފުންނަށް  ގެސަރވިސް "ސިވިލް  

އެލަވަންސް"  ޑިއުޓީ  "ސްޕެަޝލް  ލިބެމުންދިޔަ  އެފަރާތްތަކަށް  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ހުށަހެޅި  ވަނަ  މައްސަލަ   ،

ބަދަލުކުރުމަށްފަހު    ފަރާތްތައް އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  އެލަވަންސް  މާލެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

 ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެލަވަންސް ، އެ ލިބިފައިނުވާތީ

ނަންބަރު  އެގޮތުން،   1.1 ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިންމާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ 

178/VTR/2019  ިނަންބަރު    ،މައްސަލައިގައ އޮފީހުގެ  -1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

CBO(PAR)/425/2018/4  (06    ުސިޓ2018ީޑިސެންބަރ ނަންބަރު    ގައި(    2010/7ާޤނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ   56ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫޞލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  )

ލިބިވަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ދޭ  ދަށުން  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ދަށުން،  އިޚްތިޔާރުގެ  ޑައިގަންނަވާ 

ދަންނަވާ، ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމުގައި  އަލުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކައުންސިލްގެ    ޚިދުމަތްތައް  ސިޓީ 

ބާރުތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރު ކުރެވުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ސިޓީ  

ންސިލަށް ބަދަލުކުރައްވަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި، ބަޖެޓާއި، އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރެއްވުމުގެ  ކައު

ގެންދި ކުރިއަށް  މަްޝވަރާކުރައްވައިގެން  ވުޒާރާތަކާ  ކަމާބެހޭ  އިސްވެދެންނެވުނު ސިޓީއިން، ކަންކަން  ޔުމަށް 

 ންސިލަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، މާލެ ސިޓީ ކައު

އަރބަން އިސްވެ 1.1.1 އެންޑް  ހައުސިންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގުޅިގެން  ސިޓީއާ  ބަޔާންކުރެވުނު   

ޢާންމު ލޮޑިވެ އާއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ލޭންޑް  ހިނގަމުންއައި  ދަށުން  ޕްމަންޓްގެ 

ކައުންސިލަ ސިޓީ  މާލެ  މަސައްކަތްތައް  ބައިގެ  އެ އި  ބަދަލުކުރުމާ  ށްޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ގުޅިގެން 

އިދާރާއަށް ޔުނިޓްތަ ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލެ  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ކުގައި 

އަރބަން   އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   2019މަންޓްގެ  ޑިވެލޮޕްބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ، 
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މުސާރައާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިމެނިފައިވާ  ބަޖެޓުގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

  ކަމަށް ބުރަވެވޭކަމަށާއި، ޢިނާޔަތްތަކާއެކު

ގްރާ  2020 1.2 ބްލޮކް  ކަނޑައަޅައި  ބަޖެޓު  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މާލެ  އަހަރަށް  ގޮތުގައި    ންޓުގެވަނަ 

ހާސް  140،850،924/-ފާސްކުރެވިފައިވަނީ   ފަންސާސް  އަށްލައްކަ  މިލިއަން  ސާޅީސް  )ސަތޭކަ  ރ. 

 B3/200/2020/26-13  ނުވަސަތޭކަ ސައްވީސް ރުފިޔާ( ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު

ގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް  ( ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،2020އޮގަސްޓު    13)

ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ  މެދުނުކެނޑި  ރައްޔިތުންނަށް   ތަކަކަށްވާއިރު،ޚިދުމަތްތަކަކީ  ޚިދުމަތްތައް  މި 

މަސައްކަ ކުރަންޖެހޭ  މެދުނުކެނޑި  މުވައްޒަފުންނަކީ  ާޝމިލްވާ  ކޮންމެ   ތްތަކުގެފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ބާވަތުން 

ލަތެއްގައި ޚިދުމަތުގައި ތިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ޙާޖެހިދާނެ    ކުންނަށްވަގުތެއްގައިވެސް ޚިދުމަތަށް ނި 

ހަމައަކުން   އެއް  މުވައްޒަފުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލެ    ސްޕެަޝލް ބަޔާންކޮށް، 

ލިބެންޖެ ކައުންހޭޑިއުޓީ އެލަވަންސް  ކޮމިޓީކަމަށް މާލޭ ސިޓީ  އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ   2019ގެ  ސިލްގެ އިދާރާގެ 

ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައި   ގައިވަނަ ބައްދަލުވުމު  1ވަނަ އަހަރުގެ  

 އޮވެއެވެ. 

މަސައްކަތްކައުން 1.3 ސްޕެަޝލް  ތަސިލްތަކުގެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ކައުންކަށް  އެލަވަންސްއަކީ  ސިލްތަކަށް ޑިއުޓީ 

ދެކޭލިބެންޖެހޭ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމުގައި  ސިވިލް  ކަމުގައި  އެލަވަންސެއް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ކޮމިަޝންގެ  ސިޓީގައި 2019ފެބުރުވަރީ    POD/13/2019/23  (10-188ސަރވިސް   )

ނގަމުން  މަންޓްގެ ދަށުން ހިޑިވެލޮޕްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ލޭން އިންފްރާސްޓްއައި  އެންޑް  މާލޭ ސިޓީ    ރަކްޗަރއާއި،ޑް  މަސައްކަތްތައް  ބައިގެ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ޢާންމު 

ވަޒީފާ ،  ގުޅިގެން  އިބަދަލުކުރުމާ  ގެ އިދާރާއަށްކައުންސިލް  ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް  އެ 

ގ އެންޑް  ވިފައިވަނީ، އެފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންމާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރެ 

ޑި ކުރަމުންއައި ވެ އަރބަން  ސިޓީ   ލޮޕްމަންޓްގައި  މާލޭ  އެފަރާތްތައް  ކުރުމަށްކަމަށާއި،  މަސައްކަތްތައް 
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ބަދަލު  މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަށް  ވަޒީފާގެ  އެފަރާތްތަކުގެ  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު،  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ 

ފަރާތުން ވެފައިވާ "ސްޕެޝަލް    ކާއެކު މައްސަލަ ރައްދުވިފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައައިސް

މައްސަލަ    ވެސްއެނގެން ނެތްކަމަށް  ކަންޑިއުޓީ އެލަވަންސް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ އިުޤރާރު" ބާޠިލުކޮށްފައިވާ

 ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  

ޑިވެލޮޕްމަންޓްނަމަވެސް   1.4 އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  މިނިސްޓްރީ  ގައި 

ބަދަލުކުރުމުން އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލެ  ބަޔާންކުރެވު ،  މުވައްޒަފުން  "ސްޕެަޝލް  އިސްވެ  ނު 

  ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރުވަޒީފާއާބެހޭޑިއުޓީ އެލަވަންސް" ދޭންޖެހޭނެކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި  

 178/VTR/2019    ިފަރާތަށް އެކަނި ކަމުގައިވާތީ، އިސްވެ ބުނެވުނު  )ސަތާރަ(    17މައްސަލަ ހުށަހެޅ

މުވައްޒަފުން  ގުޅިގެން    އިޙުކުމާ ތިބި  އެލަވަންސް"  ދެން  ޑިއުޓީ  "ސްޕެަޝލް  ނުލިބިވާ  ފަރާތްތަކަށް  އެ 

ސިވިލް   އެދި  ޕެޓިަޝނެއް    2020ޑިސެމްބަރ    13  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސްލިބިދިނުމަށް  ގައި 

ހައުސިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޖަވާބުގައި  ޕެޓިަޝނުގެ  އެ  އަރބަން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް،  އެންޑް  ގ 

މުވައްޒަފުންނަށް   ބައެއް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ބަދަލުވި  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މާލޭ  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން 

  ،  އެ ކޮމިަޝނުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައިގެން ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ދިނުމަށް

އެ  ދިނުމަށް  ފައިސާ  އެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބުނެވުނު  އިސްވެ  ދީފައިވަނީ  ފައިސާ  އެލަވަންސަށްވާ  އެ 

އަމުރުކޮށް އަންގައި  މައްޗަށް  ނިންމުން    ފައިވާކޮމިަޝނުގެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ    ކުރުމުގެ   ތަންފީޒުވަޒީފާއާބެހޭ 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ގޮތުން

އެގޮތުން އެއް ހަމައަކުން އެއް ޙާލަތެއްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި   1.5

ފަރާތުން ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ    ގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން

ޑިވެ އަރބަން  ދަނިކޮށް،  ޕްމަންޓްލޮއެންޑް  މަސައްކަތްކުރަމުން  އެ   2019ޑިސެމްބަރ    04ގައި  ގައި 

ސިޓީ  މާލޭ  ބައި  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ޢާންމު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި  އެންޑް  ލޭންޑް  މިނިސްޓްރީގެ 

ބަދަލުކުރުމާކައު އިދާރާއަށް  ކުރިންގުޅިގެން  އިންސިލްގެ  އެލަވަންސް"    ،  ޑިއުޓީ  "ސްޕެަޝލް  ލިބެމުންއައި 
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އެލަވަ ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް  އިދާރާއަކީ    ންސްކަނޑާލާފައިވާކަމަށާއި،،  ކައުންސިލް  "ސިޓީ  ދީފައިނުވަނީ 

އަހަރަށް ކައުންސިލްތަކަށް    ވަނަ   2019ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ލިބޭ ދާއިރާއަކަށް ނުވާތީކަމަށާއި،    ސްޕެޝަލް 

ބަ މި  ޖެކަނޑައެޅިފައިވާ  އިދާރާތަކަށް  ކައުންސިލް  ހިމެނިފައިނުވާތީކަމަށާއި،  ޚަރަދު  މި    އެލަވަންސް ޓުގައި 

ލަފާދީފައިވާތީކަމަށް   ކޮމިަޝނަށް  ފިނޭންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމަށް  ނުފެންނަ  ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް 

ސަރވިސް   ކަނޑައެޅިއިރު    2019  ވީނަމަވެސް،ންކޮށްފައިބަޔާކޮމިަޝނުން  ސިވިލް  ބަޖެޓު  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ހުށަހެޅި އެންޑް    މައްސަލަ  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އަރބަން ފަރާތްތަކުގެ 

ރައީސުޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ   އަދި  ހިމެނިފައިވާނެކަމަށާއި،  ނަންބަރު    ގެލްޖުމްހޫރިއްޔާބަޖެޓުގައި  -1އޮފީހުގެ 

CBO(PAR)/425/2018/4  (6    ުސިޓީގައ2018ިޑިސެންބަރ )    ްގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މާލޭ  މުވައްޒަފުނ

ބަޖެޓާއިދާރާއަ ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ށް  އެލަވަންސް    އެކުކަމަށް  ޙައްެޤއްނެތި 

ގޮންޖެ ދަތިތަކާއި  ގިނަ  އެތައް  ދިރިއުޅުމަށް  ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް  ކަނޑާލައިފައިވުމުން  މައްސަލަ  ހުންތަކެއް 

 ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ނަންބަރު  1.6 ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަ  މި 

178/VTR/2019  ސްޕެަޝ' ގުޅިގެން  ޙުކުމާ  އެދި  މައްސަލައިގެ  ލިބިދިނުމަށް  އެލަވަންސް'  ޑިއުޓީ  ލް 

ކޮމިަޝނަށް   ސަރވިސް  އެ    2020ޑިސެންބަރު    13ސިވިލް  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް،  ޕެޓިަޝނެއް  ގައި 

ސިޓީ   މާލޭ  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޖަވާބުގައި  ޕެޓިަޝނުގެ 

މުވަ ބަދަލުވި  އިދާރާއަށް  ޑިއުޓީ  ކައުންސިލްގެ  ސްޕެަޝލް  މުވައްޒަފުންނަށް  ބައެއް  ތެރެއިން  އްޒަފުންގެ 

އެލަވަންސް ދިނުމަށް އެ ކޮމިަޝނުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް އަންގައިގެން އެ އެލަވަންސަށްވާ 

އަންގައި   މައްޗަށް  ކޮމިަޝނުގެ  އެ  ދިނުމަށް  ފައިސާ  އެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދެންނެވުނު  ދީފައިވަނީ  ފައިސާ 

ނިންމުން   ނިންމާފައިވާ  ޓްރައިބިއުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާތަންފީޒުއަމުރުކޮށް  ކަމުގައި  ގޮތުން  ކޮށް  ންކުރުމުގެ 

ނަންބަރު   ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ( 2021ފެބުރުވަރީ    25)  ER/INDIV/2021/55-188ސިވިލް 
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ވާކަން އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިސިޓީއިން ޖަވާބުދީފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފަ

 އޮވެއެވެ. 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޡަރުކުރުމުން އެނގެން

ުބނަެފިއަވނީ،  މައް .2 އޭެދޮގްތަކމަށް  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ނަންބަރު                 ސަަލ  އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

I-CBO(PAR)/425/2018/4  (06    ުއެންޑް  2018ޑިސެންބަރ ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ސިޓީގައި   )

މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ ބަޖެޓާއެކު ކަމަށް   ގެ އިދާރާއަށް ޕްމަންޓުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްލޮއަރބަން ޑިވެ

ބަދަލެއް  ބަޔާ އެއްވެސް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް  މަސައްކަތުގެ  އައި  ކުރަމުން  އަދި  ންކުރައްވާފައިވާއިރު، 

ޙައްެޤއްނެތި   ފެށިގެން  އި  2018ޑިސެމްބަރ    04އައިސްފައިނުވާއިރު،  އެލަވަންސް    ސްޕެޝަލް ން  ޑިއުޓީ 

އެ   ފެށިގެން  ދުވަހުން  މެދުކަނޑާލި  ދިނުން  އެލަވަންސް  އެ  ހުށަހެޅި  ކަނޑާލާފައިވާތި،  މައްސަލަ  އެލަވަންސް 

ދިނުމަށްކަން  ގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށްފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ރުކުރުމުންޒަ'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  

ަޝުކާވައްށ .3 ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފާއބެހޭ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ   

  ، ުރުކުރުމްނަޒހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނ  ްށްޓަރިއިބުއނަަލ

( ސިޓީން 2018ޑިސެންބަރު    06)  I-CBO(PAR)/425/2018/4ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  

އެންޑް  ލޭންޑް  ހިނގަމުންއައި  ދަށުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

  އި ލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް ބަދަލުކުރުމާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބޭހޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތައް މާ

އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ޔުނިޓްތަކުގައި  އެ  ގުޅިގެން 

ފަރާތްތަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހައު   އްބަދަލުކުރެވުނުކަމަށާއި،  އޮފް  އަރބަން  މިނިސްޓްރީ  އެންޑް  ސިންގ 

ވަންސްތައް  އެލަ  ތްކުރިއިރު، އެ ފަރާތްތަކަށް 'ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި މަސައްކަ

ގެ  6)އިސްލާހް    2018އެޕްރީލް    1  – 'ސްޕެޝަލް    19('  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައި 

އް( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، )ތިރީސް ފަހެއް އިންސައްތަ  35ޑިއުޓީ އެލަވަންސް' ގެ ނަމުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ %

މަލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 'ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް' ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް 
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މަލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން، 'ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް' އަކީ އިދާރާއެއްގެ ހުރިހާ  

އެލަވަންސަމުވައްޒަފުންނަ ލިބިދެވޭ  ހަމަޖައްސައިދެވެން    ކަށްށް  އެލަވަންސް  އެދިފައިވާގޮތަށް  އިދާރާއިން  އެ  ނުވާތީ 

ސިޓީ މާލޭ  އަންގާފައިވާނޭކަމަށާއި،  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ    ނެތްކަމުގައި  އެންޑް  ލޭންޑް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ 

މުވައް  ހުރިހާ  ބައިގެ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  އާންމު  އެލަވަންސް  ޑިޕާޓްމަންޓާއި  ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް  ނަމުގައި  ޒަފުންގެ 

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ކޮމިަޝނަށް ސިޓީއެއް ހުށަހެޅިކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ  

ފައިވާ  ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުގައި ހިމެނި  2019ލަފަޔަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން،  

އިން   ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމުގައި  ނުފެންނަ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އެލަވަންސް  އެ  ޙަރަދަކަށްނުވާތީ، 

ހަމަޖައްސައިދެވިފައިނުވަނީ   އެލަވަންސް  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  އަންގާފައިވާކަމަށާއި، 

 ަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ގެ މަތިންފަޔާ އެއްގޮތްވާގޮތުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ދީފައިވާ ލަ

ިޑުއޓީ   .4 'ްސެޕޝްަލ  ަފާރްތތަަކށް  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ުބނަެފިއަވީނ،  އޭެދޮގްތަކަމްށ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ާވ ިންނމަުމްށ ބަދުަލެގްނަންނޖެހޭ  އަެލަވްންސ' ަހަމަޖްއަސއެިދެވްނ ެންތަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިންނމަާފިއ

ެންތަކުމަގއި   އަށް ިއްސވަެބާޔްނކޮށަްފިއާވ    ްނަކނަޑއަޅައިިދުނަމްށަކަތެންއ  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ރުކުރުމުންޒަނަ

ނިންމުމަކަށް   .5 ޢަދުލުވެރި  މައްސަލާގައި،  މިވާ  ފަރާތްތަށް  ހުށަހެޅިފައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި، 

ފަރާތްތަކަށް  އެ  އަދާކުރަމުންދިޔައިރު  ވަޒީފާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  އަރބަން  އެންޑް  ހައުންސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

މުސާރައިގެ % ދިޔަ  ލިބެމުން  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ޑިއުޓީ  އެ   35ސްޕެަޝލް  އިންސައްތަ(،  ފަހެއް  )ތިރީސް 

އޮތްތޯ   އްތްތަފަރާ ހަމައެއް  ާޤނޫނީ  އުނިކުރެވިދާނެ  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ 

ދެކެމެވެ. ފަރާތްތަ  ބަލަންޖެހޭކަމުގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިދާރާއަށް   އްއެގޮތުން  ކައުންސިލްގެ  ސިޓި  މަލޭ 

ކުރެވިދާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް އޮތްތޯ އުނި އުޓީ އެލަވަންސް  ބަދަކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދިޔަ ސްޕެަޝލް ޑި

 ؛ބެލިއިރު



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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އިދާރާއަށް   5.1 ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ    2018ޑިސެންބަރު    06މާލޭ  ފޮނުވާފައިވާ  ގައި 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2010/7ސިޓީގައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    CBO(PAR)/425/2018/4-1އޮފީހުގެ ނަންބަރު  

އު ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  ގެ  ޫޞއިދާރީ  ާޤނޫނު(  ހިންގުމުގެ  އިން ވަނަ    56ލުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ 

ސިޓީ  ބާރުތަކާއި،  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  ދަށުން،  އިޚްތިޔާރުގެ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ސިޓީ  މިގޮތުން  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި،  އަލުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  ކައުންސިލުން 

ކައުންސި ކައުންސިލް  ސިޓީ  ބާރުތަކާއި  ކަންތައްތަގެ  ހިމަނުއްވާފައިވާ  ތެރޭގައި  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ދޭ   އްލުން 

ގެ ބާރުތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން،  ބަޔާންކޮށް، ސިޓީ ކައުންސިލް

ބަޖެޓާއި،   މުވައްޒަފުންނާއި،  ބަދަލުކުރައްވަންޖެހޭ  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  ވުޒާރާތަކުން  އެންމެހައި  ސަރުކާރުގެ 

ގެންދެވުމަށް   ކުރިއަށް  މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން  ވުޒާރާތަކާ  ކަމާބެހޭ  ކަންކަން،  ބަދަލުކުރުމުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް 

 ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ސިޓީއާގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް 5.2

އާންމު   ސެކްަޝނާއި،  ރަޖިސްޓްރޭަޝން  ވައިޓަލް  ޑިޕާޓްމަންޓާއި،  ބިލްޑިންގ  އެންޑް  ލޭންޑް  ހިންގަމުންއައި 

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭބަޔާއި، އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުން ހިނގާ ހުރިހާ ސެކްަޝންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ  

މުވައްޒަފުންގެ  މުވަ ބަދަލުކުރެވުނު  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމާއި،  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  އްޒަފުން 

ހުރިހާ   ދެންތިބި  ފިޔަވާ  މުވައްޒަފުން  އަދާކުރައްވާ  ވަޒީފާ  ރޭންކުގައި  ސަރވިސް  ސަޕޯޓް  ތެރެއިން 

)އިސްލާހު    2018އެޕްރީލް    01'  ދޭ އެލަވަންސްތައް  މުވައްޒަފުންނަކީ، 'ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް

ލިބެމުންދާ މުވައްޒަފުންކަމާއި، މަލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ    'ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް'ގެ    '(6

ށްވާއިރު، މި ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ކަޚިދުމަތްތަކަކީ މެދުނުކެނޑި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަ

ތެއްގައި ވެސް ޚިދުމަތަށް ނުކުންނަން  ުޤޒަފުންނަކީ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ކޮންމެ ވަާޝމިލްވާ މުވައް 

ޚިދުމަ ޙާލަތެއްގައި  ވަކި  ޖެހިދާނެ  އޮތުމާއެކު،  ކަންމިހެން  މުވައްޒަފުންކަމާއި،  ތިބެންޖެހޭ  ތުގައި 

ތަފާ  ކަށްމުވައްޒަފުންތަކަ މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ލިބުމަކީ  އެލަވަންސް  މި މި  ކަމަށްވާތީއާއި،  ތުކުރުން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ކަ އެލަވަންސް  މި  މުވައްޒަފުންނަށް  ލިބެމުންދާ  ލިބިދާނެ ނއެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  ޑާލުމަކީ 

އެލަވަންސަ ޑިއުޓީ  ސްޕެޝަލް  ސިޓީ  ކީގެއްލުމަކަށްވާނެތީ،  މަސައްކަތްކުރާ    މާލޭ  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ 

އެއްހަ ވެސް  މުވައްޒަފުންނަށް  އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ހުރިހާ  އިދާރާގެ  އެ  އެލަވަންސެއްކަމަށް  ލިބެންޖެހޭ  މައަކުން 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާކަމާއި، މިހާރު މި އެލަވަންސް ނުލިބޭ    01ވަނަ އަހަރުގެ    2019ކޮމެޓީގެ  

އިދާރާ ސްއެ  މުވައްޒަފުންނަށް  މިނިސްގެ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި،  އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ  އޮފް  ޕެަޝލް  ޓްރީ 

އެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ   ންހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓު

)ތިރީސް( މުވައްޒަފުންނަށް އެ އަހަރުގެ   30ށް މި އެލަވަންސް ހަމައްޖައްސަންޖޭހޭ  ބަޖެޓާއެކުގައިކަމާއި، އިތުރަ

ސި މަލޭ  ހަމަޖެއްސިދާނެކަމަށް  އިދާރާއިން    ޓީބަޖަޓުން  ސިވިލް    2019ވަރީ  ނަޖަ  09ކައުންސިލްގެ  ގައި 

ނަންބަރު   އިދާރާގެ  އެ  ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިަޝނަށް  ސިޓީގައި   C1/188/2019/01-425ސަރވިސް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ށް ފޮނުވާފައިވާ  ގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަ   2019ޖަނަވަރީ    23ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން   5.3

ނަންބަރު   ކޮމިަޝންގެ  އިދާރާއަކީ   POD/425/2019/8-188އެ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ސިޓީގައި، 

އެ  އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވާގޮތަށް  ނުވާތީ،  ކަމުގައި  އިދާރާއެއް  ދެމުންއަންނަ  އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ  ސްޕެޝަލް 

ގުޅިގެން   އެކަމާ  ނެތްކަމާއި،  ދެވެން  ހަމަޖައްސަވައި  ވަގުތަށް  މި  އެލަވަންސް  މި  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ 

  އިދާރާތަކާ މަްޝވަރާކުރަމުންދާކަމުގައި ބަޔަނާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމާބަހޭ

ނަންބަރު   5.4 އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ޖަނަވަރީ    425-C1/425/2019/155  (24(MEMO)މާލޭ 

މެމޯ'(  2019 އެލަވަންސް  '  އޮފީސް  ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް  އިދާރާއަކީ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  އިން، 

ވަގުތަށް ދެމުންއަން މި  އެލަވަންސް  މި  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  އެ  ކަމުގައިނުވާތީ،  އިދާރާއެއް  ނަ 

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމާބަހޭ އިދާރާތަކާ މަްޝވަރާކުރަމުންދާކަމަށް، ، ހަމަޖައްސަވައި ދެވެން ނެތްކަމަށާއި

އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން އަންގާފައިވަކަން، މަލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ

 އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މެމޯއިން  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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އާންމު  5.5 ޑިޕާޓްމަންޓާއި،  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ލޭންޑް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ 

ގައި ސިވިލް   2019ފެބުރުވަރީ  05 ގައި ލިޔެ 2019ފެބުރުވަރީ  03ބައިގެ މުވައްޒަފުން،  ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ

ސިޓީގަ ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިަޝނަށް  ފާއިތުވި  އި،  ސަރވިސް  ފަރާތްތަކަށް  ދުވަހު    03އެ  އަހަރު  )ތިނެއް( 

ލިބެމުންދިޔަ   ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ޑިއުޓީ  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، ސްޕެަޝލް  އެލަވަނަސް  ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް 

ފަހެއް(    35މުސާރައިގެ % ބޮޑު  )ތިރީސް  ނިސްބަތުން  މުސާރައިގެ  މި  ޢައިންސައްތައަކީ  ކަމަށާއި،  ދަދެއް 

ދި އުނިވެގެން  ދިރިއުޅުމުގެ  ޔު އެލަވަންސް  ކުރަންޖެހޭ  ަޟމުން،  ކޮންމެހެން  ފުއްދުމާއި،  ބޭނުންތައް  ރޫރީ 

ސްޓްރީ އޮފް  މިނިމުވައްޒަފުން  އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި އެތަކެއް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންދާނެކަމާއި،  

އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ 

ފަރާތްތަކުގެ   އެ  އައިސްފައިނުވާކަމާއި،  ބަދަލެއް  މަސައްކަތްތަކަށް  ކުރަމުންއައި  ބަދަލުކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް، 

ގެ މަސައްކަތް އެއް އިދާރައިން އަނެއް އިދާރާއަށް  މި އެލަވަންސް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެކަމަށާއި، މުވައްޒަފު 

ބަދަލުކުރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ލިބެމުންދިޔަ އެލަވަނަސްއެއް އުނިވެގެން ނުވާނެކަމަށް ދެކޭކަމާއި، ސްޕެަޝލް  

 ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ސިޓީ   5.6 އާންމު މާލޭ  ޑިޕާޓްމަންޓާއި،  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ލޭންޑް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ 

ހުށަހެޅިފަރާތްތައް  ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންކަމުގައިވާ  ގައި    2020ޑިސެމްބަރ    13، ބައިގެ 

ސިޓީގައި، ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފާއިތު   ލިޔެ  ފަރާތްތަކަށް  ދުވަހު  އެ  އަހަރު  ވި 

ނަމަވެސް   ލިބެމުންދިޔަ  އެލަވަނަސް  ޑިއުޓީ  ފެށިގެން    2018ޑިސެމްބަރ    04ސްޕެޝަލް  ދުވަހުން  ވަނަ 

އެލަވަންސް   މިފައިސާ  އިސްވެދެންނެވުނު  ނުދިނުމުން  ކައުންސިލުން  މިފައިސާ  ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށާއި،  ދިނުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ   މުވައްޒަފުން  ބައެއް  އައި  މައްސަލަޓްރައިބިއުނަލަލިބެމުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅުމުން،    ށް 

އެލަވަންސް  ޓްރައިބިއުނަލުން   މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  އެ  ގުޅިގެން  ޙުކުމާ  ކޮށްފައިވާ  )ތިރީސް   35%ދިނުމަށް 

އެކު  ކުމާއިޙުޓްރައިބިއުނަލުން ކުރި    ވަޒީފާއާބެހޭ  ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ފަހެއް އިންސައްތަ(  

ކައުންސިލްގެ  މާލޭ   ކައުންސިލްގެ  އިދާރާގެ  ސިޓީ  ދޭހަކޮށްދެނީ  ލިބުމުން  މިފައިސާ  މުވައްޒަފުންތަކަކަށް  ވަކި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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21 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ލިބޭންޖެހޭ  ފައިސާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  ޙައްުޤވާ  ވީމާ،    ނެފައިސާ  ގޮތުގައިކަމަށާއި،  ހެއްކެއްގެ  ކަމުގެ 

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙައް  މިފައިސާއަކީ  ފައިސާއަކަށްވާތީ،  ފަރާތްތަކަށް  ގެ    2020  ބަރުންޑިސެ  02ުޤވާ 

 ނިޔަލަށްވާ ފައިސާ ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   5.7 އެންޑް  ލޭންޑް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ކޮމިަޝނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް 

މުވައްޒަފުންނަށް   ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  އާންމު  އެ    2021ފެބުރުވަރީ    25އަދި  ފޮނުވާފައިވާ  ގައި 

މިނިސްޓްރީ    ވާ ސިޓީގެ ޖަވާބު'  އަމިއްލަ މީހުން ފޮނު'  ER/INDIV/2021/55-188ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު  

ގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  އޮފް ހައުސިން

ކައުންސިލްގެ   މާލޭ ސިޓީ  ކޮމިަޝނުން  އެ  ދިނުމަށް  އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ  މުވައްޒަފުންނަށް ސްޕެަޝލް  ބައެއް 

އިސްވެ ބުނެވުނު މުވައްޒަފުންނަށް އެ ފައިސާ   ،އެލަވަންސަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ  އިދާރާއަށް އަންގައިގެން އެ

  ތަންފީޒު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން    ފައިވާގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެ ކޮމިަޝން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި 

ގައި ފޮނުވާފައިވާ އެ    2019ފެބުރުވަރީ    10ރވިސް ކޮމިަޝނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް  ސިވިލް ސަ 5.8

ސިޓީގައި ސަރުކާރުގެ ހިންގުމަށް އައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން    POD/13/2019/23-188ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު  

އެންޑް   ހައުސިންގ  އޮފް  މަސައްކަތް ޑިވެލޮޕްމަން  އަރބަންމިނިސްޓްރީ  އެ  މަސައްކަތްތަކާއެކު  ބައެއް  ޓްގެ 

ތަކަކީ ކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފުން، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުން

އެންޑް   ހައުސިންގ  އޮފް  ޑިއުޓީ   އަރބަންމިނިސްޓްރީ  ސެޕްަޝލް  މަސައްކަތްކުރިއިރު  ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި 

އެލަވަންސް ލިބެމުންދިޔަ މުވައްޒަފުންކަމާއި، މި އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެ  މުވައްޒަފުންނާއި، މާލޭ  

ކޮމިަޝނަށް ފޮނުވާފަ އިވާކަމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

)އިސްލާހް    2018އެޕްރީލް    1  –'ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް  އެލަވަންސްތަކަކީ  

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު    ('6 މަސައްކަތްތަކަށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ވާއިރު،  އެލަވަންސްތަކަކަށް  ދެވޭ  އެއްގޮތަށް  އާ 

އެލަވަންސަސްޕެަޝ ޑިއުޓީ  އެލަވަންސެ  ކީލް  ލިބެންޖެހޭ  ކޮމިަޝނަށް   އްކަންކައުންސިލްތަކަށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ލަފަޔަކަށް   މިނިސްޓްރީގެ  ހަމަޖެއްސުމާމެދު  އެލަވަންސް  މި  ކައުންސިލްތަކަށް  ސިވިލް  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، 

 އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން 

އެންޑް ޓްރެޜަރީން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ފޮނުވާފައި އެ މިނިސްޓްރީގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް   5.9

ސިޓީގައި،  2019ފެބުރުވަރީ    B3/188/2019/24  (13-13ނަންބަރު   ކޮމިަޝންގެ  (  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ވަނަ   2019ސިޓީއާ ޙަވާލާދީ، އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ޚަރަދަކީ    POD/13/2019/23-188ނަންބަރު  

ރަ ހިމެނިފައިވާ  އަހަރުގެ  ބަޖެޓުގައި  ފާސްކުރެއްވި  މަޖިލީހުން  އެލަވަންސް  ޚައްޔިތުންގެ  އެ  ރަދަކަށްނުވާތީ، 

 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަކިވަކިން   5.10 ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ތެރެއިން  ހުށަހެޅިފަރާތްތަކުގެ  ސިޓީ ގައި  2020ޖުލައި    04މައްސަލަ  މާލެ   

އެނގެކައުންސިލް  ފޮނުވާފައިވާކަން  ސިޓީ  އިދާރާއިން  އޮންނަކަމާއި،ގެ  އޮފް    ން  މިނިސްޓްރީ  އެސިޓީތަކުގައި 

އެންޑް   ޑިއުޓީ    ޓުންޑިވެލޮޕްމަން  އަރބަންހައުސިންގ  "ސްޕެަޝލް  މިނިސްޓްރީން  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަދަލުވި 

އެލަވަންސްއަ މި  އައިނަމަވެސް،  ދެމުން  ދެމުން  އެލަވަންސް"  މުވައްޒަފުންނަށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ސިޓީ  ކީ 

އެލަވަންސަ ދިނުން    2018ޑެސެމްބަރ    04ނުވާތީ    ކަށްގެންދާ  އެލަވަންސް  މި  ފެށިގެން  އިން 

މާލޭ  ހުށަހެޅި  މެދުކަނޑާލާފައިވާކަމަށާއި،  މައްސަލަ  އިދާރާއަށް  ކައުންސުލްގެ  ބަދަލުވިއިރު    ސިޓީ  ފަރާތްތައް 

ހުށަހެޅި  ސްޕެަޝލް"  މައްސަލަ  ގޮތުން  ދިނުމާބެހޭ  އެލަވަންސް"  އޮފް    ޑިއުޓީ  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތްތަކާއި 

އެންޑް އެއްބަސްވުން،    އަރބަން  ހައުސިންގ  އެ  އޮތްނަމަ  ވެފައި  އިުޤރާރެއް  ދެމެދު   02ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި 

 . ން ފެށިގެން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެއި 2020ޑިސެމްބަރު 

އަޙްމަދު ނަޖީބު، )ވ.   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން   5.11

މާލެ(  / ނަންބަރު:   ބުރެވި  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ރިސްމާ،  A128912)ދިވެހި  ފާޠިމަތު  އާއި   )

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ބާރަށް(  ހއ.   / އާއި،  A097135)ރީަޝންގެ   )

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ތިމަރަފުށި(  ތ.   / )ޖަންބުމާގެ  މުޙައްމަދު  ޝިރުމީލާ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2021/91ނަންބަރު:މައްސަލަ                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުފަރާތެއް  5އަޙްމަދު ނަޖީބާއި އިތުރު  
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A060940ެދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ( އާއި ޢަލީ ޖިނާޙް، )މ. މިލާވަރު / މާލ( )

A123828ުޢަބްދ އާއި،  ކާޑު  هللا (  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މާލެ(   / ރޯަޝން  )ވ.  ނަީޞރު 

( އާއި ސަމީނާ އިބްރާހީމް، )ވ. ސަމްރާހި / މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  A036225ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   އެ  A111089ކާޑު  ނަޒަރުކުރާއިރު،  ކަންތައްތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބަޔާނުގައި  ވަޒީފާ  ގެ   )

ގަވާއިދު   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ވަޒީފާއާ    2014ފަރާތްތަކަށް  މަތިން  އުޫޞލުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގައި 

 ގުޅިގެންދެވޭ އެލަވަންސްތައް ދެވޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާ 5.12 އެ  ބަދަލުކުރުމަށްފަހުވެސް  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސީޓީ  މާލޭ  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި   ތްތައްމައްސަލަ 

އެންޑް   ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގެންދަނީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި  ކުރަމުން  ކުރި    އްއެފަރާތައަރބަން 

މާތައްމަސައްކަތް ބަކަމަށްވަތީ،  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ހުށަހެޅި  ލޭ  މައްސަލަ  ފަހުން،  ދަލުކުރެވުނު 

ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު  

188-ER/200/2021/63   (25    ުސިޓީގައި  2021އޮގަސްޓ ސަރވިސް  (  ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި އޮން ކޮމިަޝނުން 

އިދާރާއިން   5.13 ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  އަދި    2019މާލޭ  އަހަރު  ފިނޭންސް   2020ވަނަ  އަހަރަށް  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް   2020އަދި    2019މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ބޭސްލައިން ބަޖެޓާއި،  

އެދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު    ނުވުމަށްފޮވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ ކޮޕީ  

200-M7/13/2020/22  (12    ިޖަވާބުގައި  2020ޖުލައ ސިޓީގެ  އެ  ފޮނުވާފައިވާނެކަމާއި،  ސިޓީ   )

 ؛ ( ސިޓީގައ2020ިއޮގަސްޓު  13) B3/200/2020/26/13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރަށް މާލެ    2020 ބަޖެޓު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ބްލޮކް ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައިކަމުން،  ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލްތަކަށް   2020" 

ވަނަ  އަހަރު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބްލޮކް   2020ސިޓީ ކައުންސިލުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ބަޖެޓް ފޮނުވާފައެއް ނުވެއެވެ.  

 ރ. ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ."  140،850،924/ -ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރެވިފައިވަނީ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2021/91ނަންބަރު:މައްސަލަ                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުފަރާތެއް  5އަޙްމަދު ނަޖީބާއި އިތުރު  

                                             

 

21 ގެ  16 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:  
 

 

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ސިޓީއަކީ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މިފަދައިން 

178/VTR/2019    ިހުށަހެޅ މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ސިޓިއެއްކަމާއި،  ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލައިގައި 

ބްލޮކް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ސިޓީގައިވާ  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ސިޓީއަށް  އެ  ފަރާތްތަކުން 

ސް ހާސް ނުވަދިހަ  ރ. )ސަތޭކަ ސާޅީސް މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ފަންސ140،850،924ާ/-ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި  

ނަންބަރު  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބުނެފައިވާއިރު،  ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް  ރުފިޔާ(  ސައްވީސް 

13/B3/200/2020/26  (13    ުފަރާތުން 2020އޮގަސްޓ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަންކަމަށް  ސިޓީގައިވާ   )

 އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ    19( ގެ  6)އިސްލާޙު    2018އެޕްރީލް    1  –ޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތައް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައް  5.14

 ؛މާއްދާގައި ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްއަކީ

ހިމެނޭ " ސަރވިސްގައި  ރައްކާތެރިކަމާގު  ސިވިލް  ސަލާމަތާއި  ރެގިއުލޭޓުކުރަންޖެހޭ  ގައުމީ  ނުވަތަ  ދާއިރާއެއްގައި،  ހުރި  ޅުން 

ޔަތް ކުރާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒިފާ އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ  މީ ފެންވަރުގައި މާލީ ބޮޑެތި މަސްލަހަތުތައް ހިމާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ގައު 

  ތެރެއިން، އެހެން ފަރާތްތަކާ ދުރުހެލިކޮށް ތިބެންޖެހޭ، އަދި ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އާދަވެގެން ގިނަވަގުތު 

އެފަދަ  އަދި  )އޮން ހޭދަކުރަންޖެހޭ  ތައްޔާރަށްތިބޭ  އަބަދުމެ  ހާލަތަކަށް  ގެންގުޅެންޖެހޭ  -  ވަޒީފާގައި  އެމީހަކު  އަދި  ތިބޭ(،  ގައި  ކޯލް 

އަދި   އުޅޭ،  ބަޔަކު  ޝައުގުވެރިވާ  ލިބިގަތުމަށް  ބޭނުމެއްގައި  ނާޖާއިޒު  އެނގުންތަކަކީ،  އެނގޭ  ވަޒީފައިން  އެ  ނުވަތަ  މައުލޫމާތަކީ 

ނުން ހިފައިގެން ގައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށާއި އާންމު ސިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އުނިކަމެއް  މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ގޮތުގައި އޭގެ ބޭ 

ނުވަތަ   މައުލޫމާތެއް  ކޮށްފާނެ  މަގުފަހި  ގެއްލުމަކަށް  ބޮޑު  އެނޫން  ނުވަތަ  މާލީ  ރައްޔިތުންނަށް  ނުވަތަ  ނުވަތަ ސަރުކާރަށް  ލިބިދާނެ 

ބޭނުކުރު  ނަހަމަގޮތުގައި  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  އެންގުންތަކެއް  މަސްއޫލިޔަތުތަކުގައި  ނުވަތަ  ހާލަތްތަކުގައި  އޮންނަ  ފުރުސަތު  މުގެ 

ސް  މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުށުއަރާ އަދި ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލިދާނެފަދަ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާ ނުކުރުމަށް އެއްބަ 

 ކުރުވައި އިޤްރާރުކޮށް ދޭ އެލަވަންސެކެވެ.' 

 މި އިބާރާތުންބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، އިސްވެ ފަހާގަކޮށްފައިވާ  5.15

I-CBO(PAR)/425/2018/4  (06    ުސިޓީއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  2018ޑިސެންބަރ )



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2021/91ނަންބަރު:މައްސަލަ                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުފަރާތެއް  5އަޙްމަދު ނަޖީބާއި އިތުރު  

                                             

 

21 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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އަ ޢާންމު  އެންޑް  އާއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ލޭންޑް  ހިނގަމުންއައި  ދަށުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  ރބަން 

ކައުންސިލް ސިޓީ  މާލޭ  މަސައްކަތްތައް  ބައިގެ  އިދާރާއަށްޚިދުމަތްތަކާބޭހޭ  އެ   ގެ  ގުޅިގެން  ބަދަލުކުރުމާ 

ލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ، ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސި 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ    2019މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  

ވަނަ އަހަރަށްފަހު    2019އެކުކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި،  އިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ

ސިޓީ   ގޮތުގައިކަމަށްމާލޭ  ގްރާންޓުގެ  ބްލޮކް  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ބަޖެޓް  އޮފް    ކައުންސިލަށް  މިނިސްޓްރީ 

ނަންބަރު   ބަޔާންކޮށްފައިވުމުގެ  2020އޮގަސްޓު    B3/200/2020/26  (13/13ފިނޭންސްގެ  ސިޓީގައި   )

ތީއާއި،  ރުކޮށްފައިނުވާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިންކާ   އިތުރަށް

ކައުންސިލުން    ސިޓީ  ގައި، މާލޭސިޓީ  C1/188/2019/01-425މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  

ރައްޔިތުންނަށް   ޚިދުމަތްތައް  މި  ޚިދުމަތްތަކަކަށްވާއިރު  ދޭންޖެހޭ  މެދުނުކެނޑި  ޙިދުމަތްތަކަކީ  ފޯރުކޮށްދޭ 

މުވައްޒަފުން ާޝމިލްވާ  ވެސް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ވަގުތެއްގައި  ކޮންމެ  ބާވަތުން  މަސައްކަތުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ނަކީ 

ޖެހިދާނެ   ނުކުންނަން  މާލޭ ޙާޙިދުމަތަށް  ބަޔާންކޮށް،  މުވައްޒަފުންކަމުގައި  ތިބެންޖެހޭ  ޚިދުމަތުގައި  ލަތެއްގައި 

ޑިއުޓީ ސްޕެަޝލް  އެއްހަމައަކުން  ވެސް  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  އެލަވަންސް   ސިޓީ 

ވަނަ    1ވަނަ އަހަރުގެ    2019ލިބެންޖެހޭކަމަށް، މަލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ  

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެނގެންއޮތަތީއާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް  ބައްދަލުވުމުން 

( ސިޓީގައި، ކައުސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 2019ވަރީ  ފެބުރު  10)  POD/13/2019/23-188ނަންބަރު  

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އެލަވަންސެއްކަމުގައި މައްސަލަ  

އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  ދެކޭކަމުގައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ޚިދުމަތްތަކާބޭހޭ ޑި ޢާންމު  އާއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ލޭންޑް  ހިނގަމުންއައި  ދަށުން  ވެލޮޕްމަންޓްގެ 

ކައުންސި ސިޓީ  މާލޭ  މަސައްކަތްތައް  ކުރާ    ލަށްބައިގެ  މަސައްކަތް  ޔުނިޓްތަކުގައި  އެ  ގުޅިގެން  ބަދަލުކުރުމާ 

ބަ އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  މާލޭ ސިޓީ  ވަޒީފާ  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތްތަކުން  އެ  ދަލުކުރެވިފައިވަނީ، 

ކުރުމަށްކަން   މަސައްކަތްތައް  ކުރަމުންއައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ހު، އެ ފަރާތްތަކުގެ  މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަ  އްއެނގެންއޮންނާތީއައި، އެ ފަރާތްތަ

އައިސްފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް  އް  ލިއްޔަތުތަކަށް ބަދަލެވަޒީފާގެ މަސްއޫ

ސަރވިސްގެ   'ސިވިލް  އެފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރިއިރު  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ 

އެލަވަންސްތައް    މުވައްޒަފުންނަށް ގެ  6)އިސްލާޙު    2018އެޕްރީލް    1  –ދޭ  ނަންބަރުގައި    19('  ވަނަ 

ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  މާލޭ  އެލަވަންސް'،  ޑިއުޓީ  'ސްޕެަޝލް  ލިބެމުންދިޔަ  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އިދާރާއަށް އެ ފަރާތްތައް ބަދަލުކުރުމުން، އުނިކުރެވޭނެ ާޤނޫނީ އަސާސެއް އޮތްކަމުގައި ބުރަނުވެވޭތީ، މައްސަލަ  

ފަރާތް މަސައްކަތްކުރިއިރު ހުށަހެޅި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތައް 

ވަނަ   19(' ގެ  6)އިސްލާޙު    2018އެޕްރީލް    1  –'ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތައް  

ވަންސް'، އެ ފަރާތްތައް މާލޭ  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިބެމުންދިޔަ 'ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަ 

ބަދަލުކު އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  އަރބަން ރުމަށްފަހުސިޓީ  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   ،

އިދާރާގައި   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތްތައް  އެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި 

 ނެކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ދޭންޖެހޭ

 

 

 

 

 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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21 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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 ންިނމުން: 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ބެލި    ދެންފަހެ، 

ބެލިއިރު ރިޢާޔަތްކޮށް  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ހައުސިންގ    ،މަޖިލީހުގައި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޑިވެ  އަރބަން  ދަށުންއެންޑް  އަ   ލޮޕްމަންޓްގެ  ޢާންމު    އި ހިންގަމުން  އާއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ލޭންޑް 

ދަނިކޮށް  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ބައިގައި  ނަންބަރުމް ރައީސުލްޖު ،ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  އޮފީހުގެ  -1  ހޫރިއްޔާގެ 

CBO(PAR)/425/2018/4    ުނަންބަރ ާޤނޫނު  ދާއިރާތައް  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2010/7ސިޓީން  ލާމަރުކަޒީ އިދާރީ 

ާޤނޫނު ހިންގުމުގެ  ގެ  އުޞޫލުން  ރައީސުލް  56(  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  ޖު ވަނަ  މްހޫރިއްޔާއަށް 

އެންޑް   ހައުސިންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދަށުން،  ލޭންޑް  ލޮޑިވެ  އަރބަންއިޚްތިޔާރުގެ  ހިނގަމުންއައި  ދަށުން  ޕްމަންޓްގެ 

ބަދަލުކުރުމާ   ށްސިޓީ ކައުންސިލަ  ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތައް މާލޭ  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި

އެންޑް   ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތްތައް  ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި    އަރބަންގުޅިގެން،  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާ  މައްސަލަ 

އެލަވަދެމުން    އެފަރާތްތަކަށް  އަދާކުރިއިރު ޑިއުޓީ  'ސްޕެަޝލް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ގެންދިޔަ  ސިޓީ  އަކީ  ންސް' 

ކުރެވުނު  އިން ފެށިގެން އިސްވެބަޔާން  2018  ޑިސެންބަރު  04މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުން ގެންދާ އެލަވަންސަކަށް ނުވާތީ،  

އިދާރާ ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  މެދުކަނޑާލެވިފައިވާކަމަށް  ދިނުން  ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވުނު ނަމަވެސްވާފައި އަންގާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާމެދު މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވާ

ވެފައިވާ 'ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ އިުޤރާރު" ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  ރައްދުވި ފަރާތުން  

އޮތްކަމުގައި   ހަމައެއް  ާޤނޫނީ  އުނިކުރެވޭނެ  އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް  އެފަރާތްތަކުގެ  އެފަދައިން  ނެތްކަމަށާއި، 

ވަޒީފާއާ އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  އެލަވަންސް  އެ  ހުށަހެޅި  ނުދެކޭތީ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް    )ސަތާރަ(   17ބެހޭ 

ނަގައިދިނުމަށް   އެލަވަންސް  ނަންބަރު    ގައި  2020ސެޕްޓެންބަރު    02މުވައްޒަފެއްގެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

178/VTR/2019    ިކުރިން  ން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކު  ގެޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި މައްސަލައިމައްސަލައިގައ

މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައި ނެތްނަމަވެސް، އެ މުވައްޒަފުންނަނީ އެއް ހަމައަކުން އެއް ޙާލަތެއްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2021/91ނަންބަރު:މައްސަލަ                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުފަރާތެއް  5އަޙްމަދު ނަޖީބާއި އިތުރު  
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'ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް' ދިނުން  އިސްވެދެންނެވުނު  ވެފައި އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެގައިވާތީ،  

ން ފެށިގެން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް  މެދުކަނޑާލި ތާރީޚު

 ގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  ސަރވިސް ކޮމިަޝން

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން  

ވަނަ    19(' ގެ  6)އިސްލާޙު    2018އެޕްރީލް    1  –ދޭ އެލަވަންސްތައް    އިރު 'ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

)ތިރީސް    %35ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 'ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް' ގެ ނަމުގައި، މުސާރައިގެ  

ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  އިފަހެއް   އެލަވަންސްއަކީންސައްތައް(  ޑިއުޓީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ، ސްޕެަޝލް  ހުރިހާ  އިދާރާއެއްގެ 

އެލެވަންސްއެއްނޫންކަމަށާއި،ލި ލިބެމު މާ  ބިދެވޭ  އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް  އިދާރާއަކީ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ން  ލޭ 

ހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގައި އެ އެލަވަންސް  ވަނަ އަ  2019  އަންނަ އިދާރާއެއް ނޫންކަމަށާއި، 

ހިމެނިފައިނުވާތީ، އެ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ނުފެންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  

ރާތަށް ލަފާދީފައިވާތީ،  ( ސިޓީއިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފ2019ަފެބުރުވަރީ    13)  B3/188/2019/24-13ނަންބަރު  

ޓްރެޜަރީގެ   އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ލަފަޔާ 

ކޮމިަޝންގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް  ބުނެ  ހަމަޖައްސައިދެވިފައިނުވާކަމަށް  އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ  ފަރާތުން ސްޕެަޝލް 

 ޖަވާބުދާރީވީނަމަވެސް،  

ފަރާތްތަމައްސަ  ހުށަހެޅި  ބަދަލުކުރެވުނުނަމަވެސް،ލަ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  އޮފް    އް  މިނިސްޓްރީ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި   އަރބަން  އެންޑް  ސަރވިސްގެ އެފަރާތްތައް  ހައުސިންގ  'ސިވިލް  އެފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރިއިރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    19(' ގެ  6)އިސްލާޙު    2018އެޕްރީލް    1  –ދޭ އެލަވަންސްތައް    މުވައްޒަފުންނަށް

އުނިކުރެވޭނެ ާޤނޫނީ އަސާސެއް އޮތްކަމުގައި ބުރަނުވެވޭތީ،    ގޮތުގެ މަތިން ލިބެމުންދިޔަ 'ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް'

ފަރާތްތައް ހުށަހެޅި  ކުރުމު  މައްސަލަ  ބަދަލު  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  މިނިސްޓްރީ  އެފަރާތްތައް  ، ން ވެސްމާލޭ ސިޓީ 

މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ  'ސިވިލް  މަސައްކަތްކުރިއިރު  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ  ދޭ    އޮފް 

ގެ  6)އިސްލާޙު    2018އެޕްރީލް    1  –އެލަވަންސްތައް   މަތިން    19('  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2021/91ނަންބަރު:މައްސަލަ                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުފަރާތެއް  5އަޙްމަދު ނަޖީބާއި އިތުރު  

                                             

 

21 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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' އެލަވަންސްލިބެމުންދިޔަ  ޑިއުޓީ  ކަނޑައަޅައި'  ސްޕެަޝލް  ދޭންޖެހޭކަމުގައި  ފަރާތްތަކަށް  އޮފް  ، އެ  މިނިސްޓްރީ 

ސިޓީ  މާލޭ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތްތައް  އެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ 

ޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ، މިއަދު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ސްޕެަޝލް ޑިއު

އަޙްމަދު ނަޖީބު ވ.ބުރެވި    )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި، 30( އިން ފެށިގެން 2021 އޮކްޓޫބަރު 21)

ިޝރުމީލާ މުޙައްމަދު ޖަންބުމާގެ، ތ.   ،( އާއA128912ި)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ،ކ.މާލެ

ސަމީނާ އިބްރާހީމް ވ. ސަމްރާހި    ،( އާއA060940ިތިމަރަފުށި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  އާއA111089ިކ.މާލެ  ރިސްމާ  ، (   ، ރީަޝންގެ  ،ފާތިމަތު 

)ދިވެހި ނަންބަރު:    ހއ.ބާރަށް  ކާޑު  އަންގައިދޭ  އާއA097135ިރައްޔިތެއްކަން  ޖިނާޙް  ،(  މާލެ    ،މ.މިލާވަރު  ،ޢަލީ 

މާލެ )ދިވެހި    ،ވ.ރޯަޝން  ،ނަީޞރުهللا ޢަބްދު  ،( އާއA123828ި)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  03، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  އަށް ދިނުމަށްފަހު  (A036225ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ިސވްިލ ަސރިވްސ  މައްސަލަ ރައްދުވި    ،)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. އަންގާ އަމުރުކޮށް   ޮކިމަޝަންށ

 1443 ރަބީޢުލްއައްވަލް 15

 2021 އޮކްޓޫބަރު 21

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ


