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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
   

 VTR/2022/57 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ނުދިނުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

 2022މާރިޗު  06 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

 2022ސެޕްޓެންބަރު  01 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު:

 (މާލެ/  ޖިންޖަރުވިލާގ.  ) ފަީޟލާ އަޙްމަދު ޝަހީމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 (A319673)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް:

 

 

 ޚުލާޞާ މައްސަލައިގެ  

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ފަީޟލާ އަޙްމަދު ޝަހީމް    ، މާލެ،ޖިންޖަރުވިލާގ.  ކީ،  މި މައްސަލައަ

A319673  )13    ީއިން ފެށިގެން އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް    2021ފެބުރުވަރ

(CS13-3)    ،ީލިބިފައިނުވާތ ކުރިއެރުން  މަާޤމުގެ  ކައުންސެލް  އެގްރޭޑް  ލީގަލް  މަާޤމުން   (CS13-2)ސޯސިއޭޓް  ގެ 

ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުންދޭން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ    (CS13-3)އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  

 02ގެ މަޤާމުގައި    (CS13-2)އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ަޝރުތުހަމަވެފައިވާތީވެ، އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  
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ގްރޭޑަށް   (CS13-3)އިން( ފެށިގެން އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް    2021ފެބުރުވަރީ    13))ދޭއް( އަހަރު ވީ ދުވަހުން  

ގެ މަާޤމަށް ލިބެންޖެހޭ   (CS13-3)ނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  ބަދަލުވާ

ރައްދުވާގޮތަށް    ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް  މްގެ ފަރާތުންފަީޟލާ އަޙްމަދު ަޝހީއެދި  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށް  

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2022މާރިޗު  06

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 ؛މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

( A319673)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ގ. ޖިންޖަރުވިލާ، މާލެ، ފަީޟލާ އަޙްމަދު ަޝހީމް،   .1

ފަރާތް(   މުޚާތަބުކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ގޮތުން  )މީގެފަހުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ 

ނަޒަރުކުރާއިރު ވަޒީފާއާބެހޭ   ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 .އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފަރާތަ 1.1 ހުށަހެޅި  ފެށިގެން    2021ފެބުރުވަރީ    13  ކީމައްސަލަ  އެންވަޔަރަމަންޓްގައި އިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ސިވިލް ސަރވިސް    ގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުންއައި ފަރާތެއްކަމަށާއި،  (CS13-2)ންސެލް  އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައު

ނަންބަރު   ދަށުން 2019ޑިސެންބަރު    POD/CIR/2019/96  (24-188ކޮމިަޝނުގެ  ސަރކިއުލަރގެ  ގެ   )  

ގެ މަާޤމުގެ ަޝރުތުތައް   CS13-3އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް    ގްރޭޑްގެ ކުރިއެރުން ދެވޭ ޙާލަތުގެ ދަށުން

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވާނީ ފުރިހަމަކޮށްފައިކަމަށާއި، 

ދިނުން  1.2 ކުރިއެރުން  ގްރޭޑުގެ  ދެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ތިބި  އޮނިގަނޑުތަކުގައި  ވަޒީފާތަކުގެ  ފަންނީ  ނަމަވެސް 

ނަންބަރު   ސަރކިއުލަރ  ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގޮތުން  މަޑުޖައްސާލުމާގުޅޭ  ވަގުތީގޮތުން 

188/POD/CIR/2021/121  (05    ުއިން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ2021ސެޕްޓެންބަރ )  ްނޯޓުގައި ކޮވިޑ -



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ގުޅިގެން    19 ބަލިމަޑުކަމާ  އޮފް  ގެ  މިނިސްޓްރީ  މަޑުޖައްސާލުމަށް  ވަގުތީގޮތުން  ދިނުން  ކުރިއެރުން  ގްރޭޑުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވިނަމަވެސް   މަޑުޖައްސާލުމަށް  ދިނުން  ޕްރޮމޯަޝން  ލަފާދެއްވާފައިވާތީ  އިން  ސިވިލް  ފިނެންސް 

މުވައްޒަފުން ދަށުން  ގަވައިދުގެ  ފެށިގެން  ސަރވިސް  ތާރީޚުން  ޙައްުޤވާ  ކުރިއެރުން  ގްރޭޑުގެ  ޙައްުޤވާ  ނަށް 

ލިބިދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޕްރޮމޯަޝން  

 ދިނުން މަޑުޖައްސާލެދާނެކަމަށް ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމަށާއި، 

ގައި  (  2021ޖޫން    22)  POD/CIR/2021/96-188ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު   1.3

ޕްރޮމޯަޝނަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެން ހުރުމާއެކު އެ އިދާރާއެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ 

އުޞޫލު  އިސްދެންނެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މަތިން  ހުއްދައާއެކުކަމަށް  ގޮތުގެ  އޮފް  ގައިވާ  މިނިސްޓްރީ 

 2021ފެބުރުވަރީ    07އެންވަޔަރަމަންޓްގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 'ސްޓާފް ރެކްރޫމަންޓް ފޯމް' ގްރޭޑް ކުރިއެރުމަށްއެދި  

، މި މިނިސްޓްރީއިން އެޕްލިކޭަޝން 'ޕްރޮމޯަޝން ދިނުން މިވަގުތު  ރީ އޮފް ފިނެންސްއަށް ފޮނުވުމުންޓްގައި މިނިސް

ބަޔާންކޮށް  މަޑުޖަ ކަމަށް  ރިޖެކްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    2021ފެބުރުވަރީ    11އްސާލެވިފައިވާތީ'  ނަމަވެސް ގައި 

ަޝން ދިނުން މަޑު ޖައްސާލެވިދާނެ އެއްވެސް އުޫޞލެއް އަދި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނެންސްއިން އެގޮތަށް ޕްރޮމޯ

  ނެ ފަދަ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށާއި،މިންގަނޑެއް ނެތްކަމީ ގްރޭޑު ޕްރޮމޯަޝން ނުދީ މަޑުޖައްސާލެވިދާ

ުމާސރަ    19- ަހަމއެެހްނެމ، ޮކިވްޑ 1.4 ެތެރިއން  ިފަޔަވޅަުތުކގެ  ުކަޑކުުރަމްށ ައޅަާފިއވާ  ަޚރަދު  ާއ ގިުޅެގްނ ަދއަުލުތގެ 

ިއއަާދޮކށަްފިއާވަކމާަށިއ،   އަލްުނ  ެއްއގަޮތށް  ުކިރެއޭކެވްސ  ުމާސރަ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަވިކާވ  ުކަޑުކިރ 

ބަދުަލަގިއ ާއިއ ުހްސާވ ަމާޤުމަތަކްށ ުމަވްއޒުަފްނ ެނުގަމްށ ިމންިސްޓީރ އްޮފ ިފެންންސ ިއްނ ުހއްދާދަީފިއާވަކަމާށިއ،  

މިއަދަާހަމައްށެވްސ ުމަވްއޒުަފ އަދުާކާރ ަވޒާީފ ިހެމނޭ    ަކްނމެިހްނ އުޮތުމން ްގޭރްޑ ްޕރޯޮމަޝްނ ިދުނން ަމުޑަޖްއާސ

ބަަލިއަގެނވެޭނ ަކެމއް ޫންނަކމްަށ     އުޮތަމީކެތެރިއން ުމަވްއޒަަފްށ ަޙްއުޤާވ ުކިރެއުރންނީުދ ޮއްތ   ަވޒާީފެގ ޮއިނަގނުޑެގ 

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަބޔްާނޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ގެ މަާޤމުން އެސޯސިއޭޓް   (CS13-2)އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2

ކައު ސަރވިސްގެ    (CS13-3)ންސެލް  ލީގަލް  ސިވިލް  ކުރިއެރުންދޭން  ވަޒީފާގެ ގްރޭޑުގެ  އޮފިސަރުންގެ  ލީގަލް 
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ގެ މަޤާމުގައި    (CS13-2)އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ަޝރުތުހަމަވެފައިވާތީވެ، އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  

02  ( ދުވަހުން  ވީ  އަހަރު  ކައުންސެލް  2021ފެބުރުވަރީ    13)ދޭއް(  ލީގަލް  އެސޯސިއޭޓް  ފެށިގެން        އިން( 

(CS13-3)    ްގްރޭޑަށް ބަދަލުވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލ(CS13-

 .ނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށެވެގެ މަާޤމަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢި (3

  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ   ަވޒާީފއާބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތްނ   ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝކާުވައްށ  ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

ައްނަނިނިވ ަކްނަކން    ުރުކުރުމްނަޒޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގއި ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނ ުހށަަހ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝަންށ ަރްއުދާވޮގަތްށ ުހށަަހޅަާފިއާވ ަމްއސަަލައްށ ަމްއސަަލ   3.1

  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިއްނާކުރުކާރކަަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްުނ ުހށަަހޅަާފިއާވ ަމްއސަަލައީކ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ

ަފާރްތ އާަދުކަރުމނާްދ ަވޒާީފ ަކމަުގިއާވ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެއްނަވޔަަރެމްންޓ، ކަްލިއެމޓް ޭޗްންޖ އެންްޑ ެޓްކނޮޮލީޖގެ  

ްގޭރްޑ    (CS13-3)ގެ ަމާޤުމްނ ެއސިޯސޭއްޓ ީލގްަލ ަކުއްނސްެލ    (CS13-2)ެއޯސިސޭއްޓ ީލގްަލ ަކުއސްެލ  

އިޮފަސުރްނެގ ީލގްަލ  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ަކނަޑައޅަާފިއާވ  ުކިރެއުރނޭްދްނ  ޮއިނަގނުޑަގިއ   

ްގޭރޑްަށ ބަދުަލާވނަެކަމްށ ަކނަޑއާަޅ،    (CS13-3)ަޝުރުޠަތއަްހަމވަެފިއާވީތެވ، އޯެސިސޭއްޓ ީލގްަލ ަކުއްނސްެލ  

ެގ ަމާޤމްަށ ިލެބްނޖެހޭ ުމާސަރާއިއ ިއާނޔްަތަތއް ހުޯދަމްށ    (CS13-3)އުެދވުަހްނ ެއޯސިސޭއްޓ ީލގްަލ ކުައްނސްެލ  

ުހށަަހުޅްއާވ ޮއްނަނަކްނ  އިެދ  ެއނެގްނ  ބުެލުމްނ  ޯފަމްށ  ުހށަަހާޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލެއްއަކްނ  ަފިއާވ 

 ފަާހަގުކާރަކަމާށިއ،   

ަގާވއުިދ ެގ   3.2 ުގޅޭ ަމއްސަަލެއްއ ުނވަތަ    19ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނުަލގެ  )ހ( ަގިއ، ަވޒާީފއާ  ވަަނ ާމއާްދގެ 

)ަހެއއް( ަމސުްދވުަހެގ    6ްއ އުފުެދުނ ާތީރުޚން ެފިށެގްނ  ޚިލެާފްއ އުފިެދްއެޖަނަމ، ެއ ަމްއސަަލެއްއ ުނަވަތ ޚިލެާފ

ެތޭރަގިއ ެއ ަމްއސަަލ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަަލްށ ހުށަަހަޅްނވެާނަކަމްށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވީތާއިއ، ާޤޫނުނ ަންނބަރު  

ުމަވްއޒުަފްނެގ    ވަަނ ާމއާްދެގ )ށ( ަގިއ، ަދއަުލުތެގ   3)ަދއުލުަތެގ ުމާސަރއެިގ ިސާޔަސުތެގ ާޤނުޫނ( ެގ    11/ 2016

ުމާސަރާއިއ ިއާނަޔތަްތާކިއ ަވޒީފަާއުކްނ ުނަވތަ ެމްނަބުރަކުމން ވިަކެވެގނާްދިއުރ ެދޭވެނ ިއާނޔްަތތްައ ަކނަޑެއުޅމަށް  

ަރްއިޔުތްނެގ ަމޖިލުީހން ާފްސުކާރ ާޤޫނެންއެގ ަޛރާީޢިއްނ ެއކި ފާަރްތަތކްަށ ަޙވުާލޮކށަްފިއވާ ާބުރ، ޭނަޝންަލ ޕޭ  
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ިލބޭިދ ކުަމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ، ސިވްިލ ަސރިވްސެގ ުމަވްއޒުަފްނަންށ ުމާސަރާއިއ  ޮކިމަޝުނެގ ަމްއަޗްށ  

ިއާނަޔތް ިދުނަމީކ ަދއަުލުތގެ މާުސަރިއެގ ިސާޔަސުތެގ ާޤޫނންަށ ަޢމުަލުކަރްނ ެފުށާމެއުކ ޭނަޝންަލ ޭޕ ޮކިމަޝނަށް  

ރިވްސެގ ަމްއަޗށް ހުށެަހިޅ ަވޒާީފާއބެހޭ  ާލިޒުމޮކށަްފިއ އްޮތަކެމއް ަކުމަގިއ ުވުމން ިމ ަމްއސަަލައކީ ިސވްިލ ަސ

ްޓަރިއިބުއންަލައށް ބޭެލނެ  ަމއްސަަލެއްއ ޫންނަކަމްށ ަބާޔްނކްޮށ ިމ ޮކިމަޝުންނ ިއުޖާރީއ ުނުކތާއްއ ަނގަާފިއ ވީ  

ަނަމެވްސ ެއަކާމ ގުޅޭ ޮގުތން ވަޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލން ިނންމަާފިއަވީނ ިމ ަމްއސަލަ ިމ ޮކމަިޝުނެގ ަމްއަޗށް  

 އުްދާވޮގަތްށ ުހށަހިެޅެގްނ ުކރަިއްށ ެގނިްދުއަމްށަކުމަގއި ފަާހަގުކާރަކަމާށިއ،  ަރ

ަންނަބުރ     3.3 ެގ    R-20/2017ަގާވއުިދ  ގާަވއުިދ(  މިާލްއަޔުތ  ަގއި    7.09)ަދއަުލުތގެ  )ހ(  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ުމަވްއޒެަފްއެގ ަމާޤަމްށ ުނަވަތ ަވޒާީފައްށ ައްނަނ ބަދަަލާކ ުގޅެިގްނ ެދޭވ ުމާސަރައްށ ުނަވަތ އަެލަވްނަސަކށް  

ްނަގްނާވެނަކަމށް  ބަދެަލްއ ައްނަނަނމަ، އެ ެގެނވޭ ބަދެަލއް ިމިންސްޓރީ އްޮފ ފޭިންންސ ެއްނޑް ްޓެރަޜީރައށް ައ 

ުކިރން   ުކިރެއުރެމއިްދުނުމެގ  ުމާސަރިއގެ  ުމަވްއޒަަފަކްށ  ަގިއ  ާމއާްދެގ )ށ(  ެއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ، އަދި 

ަޔީޤްނކަުރްނާވެނަކުމަގިއ   ެއަކާމ ުގޭޅޮގތްުނ މާލީ ިޒްނމާދުާރެވިރާޔާއ ަމްޝަވާރޮކްށ ަބެޖޓަްގިއ ަފިއާސ ުހިރަކން 

ަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ްގޭރްޑެގ ުކިރެއުރނިްދުނުމެގ ުހއަްދައްށ އިެދ ިމިންސްޓީރެގ ަފާރުތން  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ، ަމްއަސ

ަގއި ިމންިސްޓީރ އޮފް ިފޭންންސ އްެނޑް ްޓެރަޜީރައށް ުހށެަހުޅމްުނ، ިމންިސްޓީރިއްނ އެ    2021ެފުބުރަވރީ    7

ސަަލ ުހށަަހޅަާފިއާވ ޯފަމްށ ބުެލުމން  ަގިއ ިރެޖކްްޓޮކށަްފއި ޮއނަްނަކްނ ަމްއ  2021ފުެބުރަވީރ    11ެއޕިްލޭކަޝްނ  

ެޕްނަޑިމްކެގ ހަާލާތ ުގިޅެގން ަދއަުލުތެގ ަޚރަދު    19- ެއނެގްނ ޮއްނަނަކަމާށއި، ެދްނނުެވުނ ުދަވްސަވަރީކ ޮކިވްޑ

ުކަޑުކުރުމެގ ޮގުތން ަސުރާކުރްނ ިފަޔަވުޅަތެކްއ އަަޅުމްނ ިދޔަ ުދަވްސަވަރަކްށާވިއުރ، ުމަވްއޒުަފްނންަށ އެހަާތަނށް  

ަފށަާފިއ ުނާވ ެއްއެވްސ އެލަަވްނެސްއ ނިުދުނަމްށ ައްނގަާފއާިވަކްނ  ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިފޭނންްސެގ ަންނަބރު  ޭދްނ

13-B3/CIR/2020/05   (04    ަސރިކއުލަރިއްނ ެއނެގްނޮއްނަނަކމާަށިއ، 2020ެފުބުރަވީރ ) 

ްސަގިއ ަމަސްއަކްތުކާރ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވ  43ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނެގ     3.4

ިމިންސްޓީރ ަކނަޑައާޅީނ  ިއާނަޔްތަތްއ  މީާލ  ުމސަާރާއިއ  ިލބެިދޭވ  ެއްންޑ    ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ފޭިންންސ  އްޮފ 

)ަދއަުލތުގެ    11/ 2016ްޓެރަޜީރެގ ލާަފެގަމިތން ޮކިމަޝުންނ ަކމްަށ ަބާޔްނކޮށަްފއި ޮއނަްނަކަމާށިއ، އިަދ ާޤޫނުނގެ  

( ުވޖަޫދްށ ައުއާމެއުކ ެދްނެނުވނު ުމާސަރާއިއ ިއާނަޔތަްތްއ ކަނޑެައުޅެގ ާބުރ އެ  ުމާސަރިއެގ ިސާޔަސުތެގ ާޤޫނުނ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
  VTR/2022/57މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަޟީލާ އަޙްމަދު ޝަހީމް

                                            

 

26 ގެ 6 ޞަފްޙާ       
 
 

| ގ. ފަތުރުެވހި | ބުރުޒުމަުގ | މާލެ | ދިެވހިރާއްޖެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774  :ްފެކްސ | Website: www.employmenttribunal.gov.mv   :ްވެބްސައިޓ 
  

 

 

ާޤޫނުނެގ ަދުށްނ އަެފއްދަާފިއާވ ޭނަޝންަލ ޭޕ ޮކިމަޝްނެގ ަދަށްށ ބަދުަލވަެފިއާވަކަމާށިއ، ުމސަާރާއިއ ިއާނަޔތް  

ިމިނސްްޓީރ އްޮފ ިފޭންންސ ެއްންޑ  އިަދ ުއޫޖަރ ޫދުކަރީނ، ަދއަުލުތެގ މިާލްއަޔުތ ަގާވއުިދަގިއާވ ޮގުތެގ ަމިތްނ  

ަވނަ ާމއާްދިއްނ ެއނެގން    7.04ްޓެރަޜީރްނ ަހަމަޖްއާސ ގެޮތްއގަެމިތްނ ަކުމަގއި ަދއަުލުތގެ މިާލްއަޔުތެގ ަގާވއިދު  

ޮއްނަނަކާމިއ، ެދްނެނުވުނ ެއްނމާެހ ާމއާްދަތަކްށ ރާިޢަޔްތުކާރިއރަުގިއ ިސިވްސ ަސރިވްސެގ ުމަވްއޒުަފްނ ިހެމޭނ  

ެއްނމާެހ ުމަވްއޒުަފްނެގ ުމާސަރާއިއ ިއާނަޔތަްތްއ ކަނަޑެއުޅުމަގިއ ެއްނެމ ިއސް ަފާރަތީކ ޭނަޝނަލް  ަދއަުލުތެގ  

ިސާޔަސތަުތއް   ަކނަްކުމަގިއ  ެއްނމާެހ  ުގޭޅ  ުކުރމިާއ  ަޚރަދަުތްއ  ަބެޖުޓން  ަދއަުލތެުގ  ޮކިމަޝްނަކަމާށއި،  ޭޕ 

 ްނަނ ަކުމަގއި ފަާހަގުކާރަކަމާށިއ،   ަކނަޑައާޅީނ ިމިނސްްޓީރ އްޮފ ފޭިންނުސްނަކްނ ސުާފޮކށް ެއނގްެނ ޮއ

ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފުީހެގ ަންނަބރު   3.5 -1އެެހްނަކުމްނ ިއްސެވ ހަލާދަީފިއާވ ަސރިކއަުލރަތުކެގ އުިތުރން 

POL(RA)/13/2020/246   (14    ސީިޓއްަށ ރާިޢަޔްތުކާރިއުރ، ުމަވްއޒުަފނަްންށ ަމާޤުމެގ  2020ިޑެސްނަބުރ )

އުިތ ިދުނާމިއ  ުހއްދަ  ުކިރެއުރްނ  ިފޭންނަސްށ  އޮފް  ިމިންސްޓީރ  މުަޑަޖްއސުާލަމްށ  ިދުންނ  އަެލަވްންސަތްއ  ުރ 

ިސީޓަގއި   އޮފުީހެގ  ަރީއުސއްްލުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ެދްނެނުވނު  އިަދ  ޮއނަްނަކަމާށިއ،  ެއނެގްނ  ެދްއވަާފިއާވަކްނ 

ިމިންސްޓީރ އެ  މާިހަތަނށް  ިރިވުއކޮށް  އުަލްނ  ެއކްަނަކްނ  ފަަދިއްނ  ެއްނުގެމއް  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  އްާނުމ  ިއން 

ައްނގަާފިއުނާވީތާއިއ، ުމަވްއޒަފްުނަންށ އުިތުރ އަެލަވްނސަްތްއ ަހަމެޖްއުސްނ މުެދަކނޑުާލަމްށ ެއ ިމިންސްޓީރގެ  

ަސރިކއަުލރަތުކްނ ެއްނިގ ެއްނގްުނަތްއ ެދިމޮއތީަތ، އެ ެއްނުގްނތަަކްށ ަޢމުަލުކުރަމީކ ޮކިމަޝުނެގ ަމްއަޗްށ ާލިޒމް  

ިމަކުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ ަޢމުަލުކުރަމީކ ިމ ިހނުދަގއި  ަކަމަކްށ ީވ ިހނުދ  

 ޮކިމަޝަންށ ާބެރއް ުނަވތަ ިއޚްތާިޔެރްއ ިލބަިފިއާވ ަކެމްއ ންޫނކަަމާށިއ، 

އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ގްރޭޑް ޕްރޮމޯަޝން ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް މިނސްޓްރީ އޮފް    3.6

ފިނޭންސް އިން މި ކޮމިަޝނަށް ލަފާދެއްވާފައިވާތީ، ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ގްރޭޑް  

ނަންބަރު   ދަންނަވައި  މަޑުޖައްސާލުމަށް  ސެޕްޓެންބަރު   POD/CIR/2021/121  (05-188ކުރިއެރުން 

ކުރިއެރުމާއި 2021 މުސާރައިގެ  މަާޤމާއި  ހަމައެހެންމެ  އާންމުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  އިން  ސަރކިއުލަރ   )

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޫންކަމަށާއި، ސިވިލް  އެލަވަންސްތައް ދިނުން މަޑުޖައްސާލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ފަރާތާ   ލަ އޮނިގަނޑުތަކުގައި ތިބި އެތަކެއް މުވައްޒަފުންނެއް މައްސަ  ސައް ސަރވިސްގެ އާންމު އަދި ޚާ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސްލަހަތު އެކަމެއްގައި    އެއް ހާލަތެއްގައި ތިބިކަމަށާއި، މިއީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގިނަ

ދިފައިވާ ފަދަ އަމުރެއް މި ކޮމިަޝނުގެ  ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ

މައްޗަށް ނެރެދެއްވައިފިނަމަ، އެ ނިންމުމަކީ ކޮމިަޝނަށް ތަންފީޒު ކުރެވިދާނެ ފަދަ ނިންމުމަކަށް ނުވާނެކަމަށާއި،  

އޭގެ ސަބަބުން އަންދާޒާ ނުކުރެވޭ ފަދަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވުމަކީ ނުހަނު ގާތްކަމެއްކަން ފާހަގަކުރާކަމަށް  

 ންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާ

ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމާޤުމެގ ުކިރެއުރާމިއ ުމާސަރިއެގ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ބުނަެފިއަވީނ،  ަމްއސަަލ   .4

ްނ ަކުމަގއި  ުކިރެއުރްނ ަހަމޖެހަިފިއ ުނަވީނ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިފޭންންސެގ އްެނެގުވްނަތުކަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ ޮގުތެގ މިަތ

ޮކިމަޝުނެގ    ީތާވ ިދުނަމށް  ުމާސަރ  ުކިރެއުރާމއި  ަމާޤުމެގ  ަފރާތްުނ އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ އަެފރާތްަށ  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ 

ެނ ަހަމެއްއ  ާޤޫނީނ  ައުމުރުކާރނެ  ައްނަގިއ  ިންނަމއިިދުންނަކން  ަމްއަޗްށ  ަމްއސަަލ  ަކނަޑައުޅްއވެާދްއަވިއ  ްތަކުމަގިއ 

 ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.   'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  

ކީ ފަޟީލާ އަޙްމަދު  މި މައްސަލައަިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތން ަމުއޟީޫޢޮގުތން ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވިއުރ،   .5

ކައުންސެލް  ލީގަލް  އެސޯސިއޭޓް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އެންޑް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންވަޔަރަމަންޓް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ     ޝަހީމް 

(CS13-2)    ްގެ މަޤާމުން އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލ(CS13-3)    ްގްރޭޑްގެ ކުރިއެރުންދޭން ސިވިލް ސަރވިސް ލީގަލ

-CS13)ފައިވާ ޝަރުތުހަމަވެފައިވާތީވެ، އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  އަޅާއޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑަ

-CS13)ސެލް  ފެށިގެން، އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުން  ( އިނ2021ްފެުބރުވަރީ    13އަހަރު ވީ ދުވަހުން )  2ގެ މަޤާމުގައި    (2

ގެ މަޤާމަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި، މި މައްސަލައަކީ    (3

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޤާނޫނު ނަންަބރު   19)ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ    R-14/2022ގަވާއިދު ނަންަބރު   

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ    3ލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ދައު  11/2016

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   19މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު ގެ  

ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދުން ތާރީޚުން ފެށިގެން ގައި ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ  

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ،    6

އެދި   ފަރާތުން ޕްރޮމޯޝަނަށް  ފަޟީލާ އަޙްމަދު ޝަހީމްގެރާއިރު  މި މައްސަލައަށް ތަޠުީބޤު ކު  އުއިސްވެ ދެންނެވުނު މަްބދަ
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ގައި    2021ފެުބރުވަރީ    11އަށް ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓްކޮށްފައިވަނީ    ންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ

  2021ފެުބރުވަރީ    11މަށާއި،  ގައި ކަ  2022މާރިޗު    06މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ފަޟީލާ އަޙްމަދު ޝަހީމް  ކަމަށާއި،  

ކަމުގައިވާތީ މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް    2021އޮގަސްޓު    11)ހައެއް( މަސް ހަމަވާ ތާރީޚަކީ    06އިން ފެށިގެން  

 އެނގެން  )ހައެއް( މަސްދުވަސް ފާއިތުވިފަހުންކަމަށް 06ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް 

 R-14/2022އޮންނާތީ މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ެބލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި، ގަވާއިދު ނަންަބރު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "އެހެންނަމަވެސް އުޖޫރުއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް،   19)ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ  

  އިރު )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހުގައިވެސް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ަބޔާންކުރާ  06ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާ

މި މައްސަލައަކީ މުސާރަ ނުދިނުމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިއޮތްނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

އަޙްމަދު ޝަހީމަށް   ކީއަ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މައުޟޫޓްރައިިބއުނަލުން ގޮތެއް ޕްރޮމޯޝަން ޙައްޤުވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ  ފަޟީލާ 

ދިނުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މި ފަޟީލާ އަޙްމަދު ޝަހީމް  ކަމުގައި ވެފައި   އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ މުސާރަ 

ގޮތުގައި   މައްސަލައެއްގެ  ގުޅޭ  އުޖޫރައާ  ފާހަގަކުރާކަމަށާއި،  މައްސަލައަކީ  ކަމުގައި  ހަމައެއްނެތް  ޤާނޫނީ  އެއްވެސް  ބެލޭނެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާ    3ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ހަމައެހެންމެ  

ނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢިނާޔަތްތަކާއި ވަޒީފާއަކުން ނުވަތަ މެންަބރުކަމުން ވަކިވެގެންދާއިރު ދެވޭނެ ޢި

ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ޛަރީޢާއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ާބރު ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ލިިބދޭ ކަމުގައި  

ޤާނޫ  ދިނުމަކީ  ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ނަންަބރު  ަބޔާންކޮށްފައިވުމުން   11/2016ނު 

ލާޒިމުކޮށްފައި   ކޮމިޝަނަށް  ޕޭ  ނޭޝަނަލް  ފެށުމާއެކު  ޢަމަލުކުރަން  އަށް  ޤާނޫނު(  ސިޔާސަތުގެ  މުސާރައިގެ  )ދައުލަތުގެ 

ޓްރައިިބއުނަލަށް   ރައްދުވާގޮތަށް  މައްޗަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މައްސަލައަކީ  މި  ވުމުން  އޮތްކަމެއްކަމުގައި 

ރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ  ހުށަހަޅައިގެން ކު

ގައި ވަޒީފާއާެބހޭ   2022އެޕްރީލް    25ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްއެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  

 VTR/IJ/2022/20-200    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު ގުޅިގެން  ކުތާއާޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅި އިޖުރާޢީ ނު

 އިން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ.  ( "އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް" 2022 މޭ 31)



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި،  .6 ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅިގެން  ގަވާއިދަކުން  ާޤނޫނަކުން ނުވަތަ 

ފަރާތެއްގެ   ހުށަހަޅާ  އެކަމެއް  ސާބިތުކުރުމަކީ  ކަމެއް  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ހުށަހަޅާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(     71)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ    R-14/2022ރު  ޒިންމާއެއްކަމަށް ގަވާއިދު ނަންބަ

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިތުރުން  މީގެ  އޮންނަކަމާއި،  ބަޔާންވެގެން   SC-A/02/2010ގައި 

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި

( އުފުލުމަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  onus probandiގެ ބުރަ ) "ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަދަނީ ހުޞޫމާތްތަކުގައި ޘާބިތުކުރުމު 

އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަ  ރާތުން ދަޢުވާގެ  ކަމާއި، މި މާނައިގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ކޯޓަށް 

ޔަތެއްކަމާއި، އެހެންކަމުން ދަޢުވާއެއްގައި އެއް ޚަސްމު އަނެއް ޚަސްމާ ކުރިމަތިކުރާ  ލިއް މަސްއޫ ދިފާޢުގައި ކުރާ ދިފާޢީ ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ  

 ލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ 'ދަފްޢެއް' ކުރާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ."  މަސްއޫ ( ޡާބިތުކުރުމުގެ  plea"ދަފްޢު" ) 

ްށ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދޭފަަދ ަވޒާީފެގ ުކިރެއުރްނ )ްޕޮރޯމަޝްނ(  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ުއޞަޫލްށ ރާިޢަޔްތޮކ 

  03'ީލގްަލ އިޮފަސުރްނެގ ަވޒާީފެގ ޮއިނަގނުޑ ) ައްށ އަެފާރްތ ަޝުރުޠ ަހަމވަެފިއޭވޯތާއިއ، އެފަަދިއްނ ަޝުރުޠ ހަަމާވަނަމ  

ްޕޮރޯމަޝްނ  (' 2017ިޑެސްނަބުރ   އަެފާރތްަށ  ފަަދިއްނ  ކަނަޑައޅަާފިއާވ  ަމްއސަަލ    ަގިއ  ނީުދާވަކްނ ސިާބުތކޮށިްދުނަމީކ 

  ލި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަބެ، ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ިޒްނާމެއްއަކމްަށ ެދކިޭހނުދ

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަށް ބެލިއިރުހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަ ހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި،މަޖިލީ 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަމަށް ވާޞިލުވަމަށްޓަކައި،   .7

ފެށިގެން    2021ފެބުރުވަރީ    13ފަދައިން   ވަޒީފާގެ  އިން  ބަޔާންކުރާ  ޙައްުޤވާކަމަށް  ކުރިއެރުން އެފަރާތަށް އެފަރާތަށް 

ބަޔާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި  އާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން އެފަރާތަށް ހައްުޤވާނަމަ އެފަރާތުން  ޙައްުޤވޭތޯ

 ަޅްނޖޭެހ ަކުމަގއެިދކެެމެވ. ެއ ުނުކާތާއމުެދ ގޮތްެއ ަކނަޑައބަލައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭތޯ 

ގެ މަާޤމުން އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް    (CS13-2)އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  ެއޮގުތްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރަތްށ   .8

ކުރިއެރުން  (CS13-3)ކައުންސެލް   ބަލާއިރުގްރޭޑުގެ  ޙައްުޤވޭތޯ  އެފަރާތަށް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.      ކަންކަން  އަންނަނިވި 

  ؛އެގޮތުން



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ނަންބަ 8.1 ކޮމިަޝނުގެ  ބެލުމުން،  2019ފެބުރުވަރީ    CSC/2019/00442  (13(3)ރު  ސިވިލް ސަރވިސް  ޗިޓަށް   )

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  ކައުންސެލްއަކަށް  މައްސަލަ  ލީގަލް  އެސޯސިއޭޓް  އޮފިސަރުކަމުން  ލީގަލް  ސީނިއަރ   13މަާޤމު 

  2-13ސީ.އެސް.ާޤމުގެ ރޭންކަކީ  މަބަދަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި  އިން ފެށިގެން    2019ފެބުރުވަރީ  

 ( ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 2)ގްރޭޑް 

ަމާޤުމެގ ުކިރެއުރްނ ަޙްއުޤޭވޯތ ކަނަޑެއުޅުމގައި    CS13-3ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ އޯެސިސޭއްޓ ީލގްަލ ަކުއްނސްެލ   8.2

  03ބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ހުށަަހޅަާފިއާވ ީލގްަލ އިޮފަސުރްނެގ ވަޒާީފެގ ޮއިނަގނޑު ) ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ަވޒާީފާއ

 ައްނަނިނިވ ަކނަްކަމްށ އިަލައޅުވުާލްނ މިުހްއުމ ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ( ައށް ބަަލއި  2017ިޑެސްނަބުރ  

ރުންގެ މަާޤމުގެ އަސާސީ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާއި، ލީގަލް އޮފިސަ  8.2.1

 ؛ަޝރުތާއި ަޝރުތުތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފަކު ޕްރޮމޯަޝނަށް ަޝރުތު ހަމަވުމާއި، ަޝރުތު ހަމަވުމުން ޢަމަލުކުރެވޭ  8.2.2

 ؛ ގޮތް

 ؛މުވައްޒަފުންގެ ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ރެންކް ބަދަލުކުރެވޭގޮތް 8.2.3

 - ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާއި މަޤާމުތައް: 

  "ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު"  2017ޑިސެންބަރު    03ކޮމިަޝނުން އެކުލަވާލާފައިވާ  ސިވިލް ސަރވިސް   8.3

 ގޮތަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.    ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ މަާޤމުތައް ބަހާލެވިފައިވާ  ގައި ހިމެނޭ

ބަޔަކަށް ކަމާއި، އެއީ ލީގަލް ސަރވިސް ޑިރެކްޓަރސް )ތިނެއް(    03ލީގަލް އޮނިގަނޑުގެ މަާޤމުތައް ބެހިގެންވަނީ   8.4

ގްރޫޕުކަން   ޕްރޮފެަޝނަލް  އެސޯސިއޭޓް  ލީގަލް  ގްރޫޕްއާއި،  ޕްރޮފެަޝނަލް  ސަރވިސް  ލީގަލް  ގްރޫޕްއާއި، 

 ؛އިސްވެދެންނެވުނު ލިޔުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން
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މަާޤމަކީ ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލްކަމާއި، މި މަާޤމުގެ    ލީގަލް ސަރވިސަސް ޑިރެކްޓަރސް ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ 8.4.1

  03ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެަޝނަލްސް ގްރޫޕްގެ މަާޤމުތައް    CS15ރޭންކްއަކީ  

ލީގަލް   ސީނިއަރ  ކައުންސެލްއާއި،  ލީގަލް  އެސޯސިއޭޓް  އެއީ  ބެހިފައިވާކަމާއި،  ކެޓަގަރީއަކަށް  )ތިނެއް( 

)ހަތަރެއް(   04ސެލްގައި  އޮފިސަރާއި، ލީގަލް އޮފިސަރާއި، ލީގަލް އެސިސްޓެންޓްއެވެ. އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުން 

ރޭންކްއެވެ. ހަމައެހެންމެ،    CS13-2އަދި    CS13-5 ،CS13-4 ،CS13-3ރޭންކެއް ހިމެނޭކަމާއި، އެއީ  

މަާޤމު  ސީނިއަރ   ގެ  އޮފިސަރ  އެއީ    04ލީގަލް  ބެހިފައިވާކަމާއި،  އަކަށް  ރޭންކް  ، CS11-5)ހަތަރެއް( 

CS11-4 ،CS11-3  ިއަދ ،CS11-2  ަހަތަރެއް(   04ލް އޮފިސަރުންގެ މަާޤމުތައް  އެވެ. މީގެއިތުރުން، ލީގ(

އެވެ. ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް   CS9-2އަދި    CS9-5 ،CS9-4 ،CS9-3  އެއީ  ރޭންކް އަކަށް ބެހިފައިވާކަމާއި

 CS7-5 ،CS7-4 ،CS7-3 ،CS7-2)ފަހެއް( ބަޔަކަށް ބެހިފައިވާކަމާއި، އެއީ    05މަާޤމުގެ ރޭންކްތައް  

 އެވެ.   CS7-1އަދި 

މައްސަލައި 8.4.2 ކައުންސެލް  މި  ލީގަލް  އެސޯސިއޭޓް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަާޤމު    CS13-2ގައި  ގެ 

އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ރޭންކަށް ބަދަލުވުންކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު، އިސްވެ ދެންނެވުނު    CS13-3އެދޭގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   '   CS13-3އޮނިގަނޑުގައި  ޝަރުތު' ގެ  '  އަސާސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ލީގަލް  ގެ 

ސީއެސް   އޮނިގަނޑުގެ،  ވަޒީފާގެ  މަދުވެގެން    2- 13އޮފިސަރުންގެ  މަސައްކަތްކޮށް    2ގްރޭޑުގައި  އަހަރު 

ކަން    އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން'  %85އަހަރު    2އްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިގެން  މަސަ 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި މުވައްޒަފުންގެ ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުމާއި ރޭންކް   8.4.3

ންކްތަކުގެ ގްރޭޑްތަކަށް   ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ރޭބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް

އެއްގޮތްވާ   އުޫޞލުތަކާ  ގަވާއިދުތަކާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ފުރިހަމަވާ  ަޝރުތު  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ރޭންކް ބަދަލުކުރުމުގައި އޮނިގަނޑުގައި  ގޮތުގެ މަތިން ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  
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ހިމެނޭ މަާޤމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ ރޭންކު އޮނިގަނޑު ތެރެއިން ބަދަލުވާނީ އޮފީހުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި  

ހުސް މަާޤމެއް އޮވެ، އެ މަާޤމަކަށް ކުރާ ޢާންމު އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލައިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އިސްވެ 

 ންނެވުނު އޮނިގަނޑަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. ދެ

އަދި  8.5 އިސްވެރިން  ޒިންމާދާރު  ސެކްރެޓަރީންނާއި  ޕަރމަނަންޓް  ފަރާތުން  ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

 POD/CIR/2019/96 (23-188ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު  

"ސިވިލ2019ްޑިސެންބަރު   ގަވާއިދުގައި (  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ   

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޫޞލު )ތިންވަނަ އިްޞލާޙް( އާންމުކުރުން" ސިޓީއަށް 

 ބެލުމުން، 

ޮގތު" ޢަމަލުކުރާނެ  ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގާވއިދުަގއި  ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ  ެގ  ސިިވލް ސަރިވސް މުަވއްޒަފުންނަށް 

ޮގތުގައި   ޙާލަތެއްެގ  ފުރަތަމަ  ދެޭވނެ  ކުރިއެރުން  ތެރެއިްނ،  ޙާލަތްތަކުެގ  ދެޭވނެ  ކުރިއެރުްނ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އިާވ  ބަޔާންކޮށްފައުޞޫލުަގއި 

ތިން ކުރިއެރުްނ  "ބޮންޑްކުރެިވ މަގާމުރިޒަރްވ ކުރެިވެގން ތަމްރީނުކުރެޭވ މުވައްޒަފުންނަށް ަވޒީފާެގ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ މަ 

 ދިނުން" މި ހާލަތް އެ އުޞޫލުން އުނިކޮށް، މި ސަރކިއުލަރއާއެކު އާންމުކުރަމެެވ. 

ދުަވހުން ފެށިެގން ސިިވލް ސަރިވސްެގ މުވައްޒަފުންނަށް ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަގވާއިދުަގއި    ވަނަ  24ޑިސެންބަރު    2019ވުމާއެކު،  

 ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކުރިއެރުން ދިުނމުަގއި މި ސަރކިއުލަރއާއެކު އާންމުކޮށްފައިާވ އުޞޫލާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދަްނނަވަމެެވ" 

އޮން އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ދެންނެވުނު  ނަކަމާއި،  މިފަދައިން  ގައި    2019ޑިސެންބަރު    24އިސްވެ 

ގަވާއިދުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  "ސިވިލް  ފެށުނު  ޢަމަލުކުރެވެން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު )ތިންވަނަ އިޞްލާޙް(" އުޫޞލަށް ބަލާއިރު 

 ނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   8.5.1 ގަވައިދުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  އުޫޞލަކީ  މި 

ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުކަމާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން   ގޮތްތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި 

ޙާލަތްތަކާއި ދެވޭ  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ދިނުމުގައި    މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރިއެރުން  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޙާލަތްތަކަށް  އެ 
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އެގޮތުން  އޮވެއެވެ.  އެނގެން  ބެލުމުން  އުޞޫލަށް  އިސްވެދެންނެވުނު  ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  ގޮތްތަކެއް    ޢަމަލުކުރާނެ 

 )ތިނެއް( ޙާލަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  03ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭ 

މު ޙާޞިލުކުރުމާ ގުޅިގެން، މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި، މަތީ ތަޢުލީ  ފުރަތަމަ ޙާލަތު:

 ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއެރުންދިނުން. 

ކަމެއް   • ހުރިހާ  ހިމެނޭ  ަޝރުތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އޮނިގަނޑުގައި  ވަޒީފާގެ  ދެވޭނީ  ކުރިއެރުން  މި 

ގައިވާ   1ފުރިހަމަވާނަމަކަމާއި، މި ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކުރިއެރުން ޙައްުޤވާ މުވައްޒަފުން މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  

"ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ސެޓްފިކެޓާ ގުޅޭ ޕްރޮމޯަޝނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް، ސިވިލް  

ންކޮށްފައިވާކަމާއި، "ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން  ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ހުށަހަޅާނީ މުވައްޒަފުކަމަށް ބަޔާ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް    ސެޓްފިކެޓާ ގުޅޭ ޕްރޮމޯަޝނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" 

ރަސްމީ   ހުށަހަޅާތާ  ހަމަޖައްސައިދެވޭނެކަމާއި،    5ކޮމިަޝނަށް  ކުރިއެރުން  މުވައްޒަފަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

އްޒަފަށް ޕްރޮމޯަޝން ހަމަޖެހިގެންދާނީ ސީ.އެސް ވިއުގަ ސިސްޓަމުން ޕްރޮމޯަޝން ޗިޓު ޖަހާ ތާރީޚުންކަމަށް މުވަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން މި އުޞޫލަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

އޮނިގަނޑުގައި،  މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމާ ގުޅިގެން، މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ    ޙާލަތު:   ދެވަނަ 

 ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއެރުންދިނުން. 

ގައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ    1މި ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކުރިއެރުން ޙައްުޤވާ މުވައްޒަފުންނަށް މި އުޫޞލުގެ ޖަދުވަލު   •

މަކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް މުވައްޒަފުން ސެޓްފިކެޓާ ގުޅޭ ޕްރޮމޯަޝނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" ފުރިހަ 

ހުރިހާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  މުވައްޒަފުކަމަށް  ހުށަހަޅާނީ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެކަމަށާއި،    5މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިަޝނަށް ހުށަހަޅާތާ  

ތާރީޚުން  މުވައްޒަފަ ޖަހާ  ޗިޓު  ޕްރޮމޯަޝން  ވިއުގަ ސިސްޓަމުން  ހަމަޖެހިގެންދާނީ ސީ.އެސް  ޕްރޮމޯަޝން  ށް 

 ފެށިގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން މި އުޫޞލަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 
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އޮނިގަނޑުގައި، ކުރިއެރުން  ތަޖުރިބާ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާ  ޙާލަތު:   ތިންވަނަ 

  ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންދިނުން

ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި    މެނޭމި ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހި  •

 ފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ކުރިއެރުން ޙައްުޤވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށް

މީގެއިތުރުން މި އުޫޞލުގައި މަާޤމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ މަްޞއޫލިއްޔަތު ބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައި  

 މަސްދުވަސް ބަލަންވާނީ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެނގެން އޮވެއެވެ.  3ފުރަތަމަ 

ގްރޭޑުގެ އަސާސީ ަޝރުތަކީ ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ    CS13-3،  އިރު ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިސްވެ 8.6

އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު    2ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން    2-13  ގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސްވަޒީފާ

މި    އެނގެން އޮންނަހިނދު،  ންއިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުންކަ  %85އަހަރު    2ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ    1-ބިޓްމައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އެގްޒި

( ލިޔުމަށް ބެލުމުން،  2019ފެބުރުވަރީ    13)  CSC/2019/00442(3)ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު  

ގައި    2019ފެބުރުވަރީ    13ގެ މަާޤމަށް    CS13-2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  

އަށް   2021ފެބުރުވަރީ    13ފެށިގެން    އިން  2019ފެބުރުވަރީ    13ނަކަމާއި،  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮން

  2019މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  )ދޭއް( އަހަރު ވެ  02

އަދި    %85.88ވަނަ އަހަރު   ނިޒާމުން    2020ލިބިފައިވާކަމާއި،  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތުގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ    ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ލިބިފައިވާ  89.11%

 މާކްސްއަށާއި  އިސްވެދެންނެވުނު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ލިބިފައިވާފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ފަރާތަށް   މުއްދަތަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތަތީ،  އެނގެން  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

-CS13އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  އިން ފެށިގެން    2021ފެބުރުވަރީ    13އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  

 ހައްުޤވާކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.    ގެ ކުރިއެރުންގްރޭޑު 3



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
  VTR/2022/57މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަޟީލާ އަޙްމަދު ޝަހީމް
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ގްރޭޑުގެ    CS13-3އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް   .9

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަނޑައެޅިގެންދާހިނދު، މަާޤމު ޙައްުޤވާކަމަށް 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު   2022ޖޫން    09މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .10

  19-މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހައްުޤވާ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވިފައިނުވަނީ ކޮވިޑްހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ބެލުމުން،  

(  2020ފެބުރުވަރީ    04)  B3/CIR/2020/05-13އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު    މިނިސްޓްރީޕެންޑެމިކްއާ ގުޅިގެން  

(  2020އޮގަސްޓު    24)  B3/CIR/2020/44-13( އާއި  2020މާރިޗު    18)  B3/CIR/2020/15-13އާއި  

( އާއި 2020ޑިސެންބަރު    14)  POL(RA)/13/2020/246-1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  އާއި  

ސެޕްޓެންބަރު   POD/CIR/2021/121 (05-188 ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ސަރކިއުލަރ ނޯޓް ނަންބަރު  ސިވިލް

މުވައްޒަފުންނަށް ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު އެލަވްންސްތައް ހަމަޖެއްސުން މެދުކަނޑާލުމަށާއި،  2021

ނުދިނުމަށާއި،   އެލަވަންސްއެއް  އެއްވެސް  ދިނުން  ދޭންފަށާފައިނުވާ  ޕްރޮމޯަޝން  ގްރޭޑް  ދެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ލަފާދެއްވާފައިވާތީކަމަށް  އިން  ފިނެންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަޑުޖައްސައިލުމަށް  ވަގުތީގޮތުން 

 ؛އެގޮތުން ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 Staff‘ތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ގެ ގޮ  13-މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެގްޒިބިޓް 10.1

Recruitment Approval Form’    ްގައި ސްޓާފް ޕްރޮމޯަޝނަށް   2021ފެބުރުވަރީ    07އަށް ބެލުމުނ

ރިޖެކްޓްކޮށްލާފައިވާކަން އެނގެން    BC04/2676/2021/1229ރިކުއެސްޓްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު ނަންބަރު  

ދިނުން މި ވަގުތު މަޑު ޖައްސާލެވިފައިވާތީ'  'ޕްރޮމޯަޝން  ބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  އޮންނަކަމާއި، ސަ

 މިފަދައިންކަން އިސްވެދެންނެވުނު ފޯމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

 Staff‘ގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    19-މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެގްޒިބިޓް 10.2

Recruitment Approval Form’    ،ްބެލުމުނ ޕްރޮމޯަޝން    2022ފެބުރުވަރީ    01އަށް  ގައި ސްޓާފް 

ފޯމު   ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ރިޖެކްޓްކޮށްލާފައިވާކަން   BC04/13924/2022/1229ނަންބަރު  އެޕްރޫވަލްއަށް 

މިފަދައިން   ”PA promotion are on hold for now“އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
  VTR/2022/57މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަޟީލާ އަޙްމަދު ޝަހީމް
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"ލީގަލް  ގެ ގޮތުގައި    ’Justification‘  ، އިސްވެ ދެންނެވުނު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި

ބަޔާންކޮށް އޮނިގަނޑުގައި  ސީ.އެސް  އޮފިސަރގެ  ކައުންސެލް  ލީގަލް  އެސޯސިއޭޓް  މަތިން    13- 2ފައިވާގޮތުގެ 

އަހަރު    2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިގެން    2ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  

ފަޒީލާ    85% އަލްއުސްތާޛާ  ކައުންސެލް  ލީގަލް  އެސޯސިއޭޓް  ސަބަބުން  ހޯދާފައިވުމުގެ  މާކްސް  މަތިން  އިން 

ސީ.އެސް   ކައުންސެލް  ލީގަލް  އެސޯސިއޭޓް  ޝަހީމު  )ލީގަލް    12- 3އަޙުމަދު  ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި  ގްރޭޑް 

ލީގަލް ކައުންސެލްގެ މަގާމުގައި  އޭޓް  އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެސޯސި

  13އަށް    12- 3ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛާ ފަޒީލާ އަޙުމަދު ޝަހީމު އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް ސީ.އެސް  

ނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ނުދެއްވުމުގެ ސަބަބުން  ޖެހެއެވެ.    ގައި ބަދަލުކުރަން   2021ފެބްރުވަރީ  

ބަދަލުކުރެވިފައި  ކުރަމުންދާކަން    އޭނާ  ޝަކުވާ  ތަކުރާރރުކޮށް  މުވައްޒަފު  ދިމާވުމުން  މިހެން  ނުވަނީއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް    2022ދަންނަވަމެވެ. މި ރޭންކަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުގެ ފައިސާ  

 ން އޮވެއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެލިބިފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ." 

ގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އީމެއިލްތަކަށް   10-މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެގްޒިބިޓް 10.3

ގައި އަޖްވަދު މުްޞޠަފާ ކިޔާ ފަރާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ    2021މޭ    17ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

 އީމެއިލްއަށް ބެލުމުން، 

“Acknowledging there is a legal professionals standard that is in effect and recognizing that, while 
there is such standard, there is vast difference between legal professional’s remuneration and benefits 
in different institutions (especially judiciary and PG Office), and legal staff at Ministry’s are paid 
the lowest among all, despite the work we do. 

As you may be aware, legal professionals in civil service do not have the privilege to be entitled 
unlike other institutions in this regard. 

My work here at the ministry is more than just demanding. The work style at the ministry is 
reactive rather than proactive and often legal assistance is needed for “damage control”. I have 
worked as one person one unit for years- personally worked very hard for staff recruitment even 
though that’s not even mu job. I am literally running after HR. With the new structure, I am still 
hopeful for new improvements will be made to the legal section. 
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While this is the case, I have been informed by HR that the request for my promotion was rejected 
by the Ministry of Finance. However, the same has been approved for colleagues at the AG office. 
And upon inquiry from HR, I was given a response that “they no longer give promotions as such” 
and there is “no update” 

As you may be aware, the change in the rank is rather automatic, as it does not require public 
announcement to be made. It requires the staff to work for a certain number of years, and achieve 
At least 85% on the performance appraisal. And the next rank upgrade works in the same way 
subsequently. Thus delays in approving the first rank change, will delay the rank change in subsequent 
years, and affects me through my legal career here at the ministry entirely.  

Also. If this ever gets approved, from which day does the change of rank be effective? From the 
day it’s approved through bureaucracy or from the actual date my rank was to be changed?  

While the legal professionals standard was made effective April 2014, my salary and position was 
changed according to the new standard only in December 2014, depriving my salary increment for 
7 (seven) months, because it was made applicable only from the date of approval” 

ގައި    2021އޮގަސްޓު    03މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

 ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއަށް ބެލުމުން،

“I’m writing to you referring to the emails I have sent two and half months ago, regarding the legal 
professional’s rank and position change issues, which I have not received a reply in writing or 
otherwise. 

Taking into consideration of the questions already addresses in my email, I would like to request to 
find out if there have been any efforts by Ministry’s HR or otherwise to resolve this with ministry 
of Finance/CSC or any govt body as appropriate, and if you have not received a positive response 
or efforts have not been made from the Ministry to resolve this, I would like to know my options 
for career prospects as a legal professional in this Ministry” 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2022ޖޫން    26އްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މި މަ 10.4

ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތެއްގެ    އިން ފެށިގެން  2020ފެބުރުވަރީ    05ޗިޓުތަކަށް ބެލުމުން،  

  01ކަލް ކޯ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޗިޓާއި،  އިން ފެށިގެން ޓެކްނި  2020ޖަނަވަރީ    30ޗިޓާއި،  

 2022އެޕްރީލް  12 އިން ފެށިގެން ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޗިޓާއި، 2021އެޕްރީލް 
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ފަރާތެއްގެ ޗިޓު ހުށަހަޅާފައިވާކަން    ގައި ވަޒީފާގެ ބަދަލު ގެނެވުނު  2017ޑިސެންބަރު    03  ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ޗިޓުތަކާއި  ޓްރައިބިއުނަލަށް    2022އޮގަސްޓު    17  މި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  " ފުރަތަމަ ބަޔާން' ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ހުށަހަޅާފައިވާ 'ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ހުށަހަޅާ 

ނެރެފައިވާ ތާރީޚުގެ ފަހުންވެސް މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސްތައް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމުގައި  ފިނެންސްގެ ސަރކިއުލަރ  

ނޫންކަ ޗިޓުތަކެއް  ގުޅޭ  ދިނުމާއި  ކުރިއެރުން  ގްރޭޑުގެ  ޗިޓުތަކަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެގްޒިބިޓްބަޔާންކޮށް   ގެ  15-މާއި 

ގޮތުގައިވާ ޗިޓްގެ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސި ތާރީޚްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނެންސްގެ ސަރކިއުލަރ ނެރެފައިވާ  

ކަމުގައިވީނަމަވެސް   ދުވަހުގެ އެއްދުވަސް ފަހުގެ ތާރީޚެއް ކަމުގަ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއީ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސި ތާރީޚް

އެލަވަން ކަމުގައިވާތީއާއިއެ  ތާރީޚެއްގައި  ކުރީގެ  އެއަށްވުރެ  އެދިފައިވަނީ  އެގްޒިބިޓް  ސްތަކަށް  ގޮތުގައިވާ    16،  ގެ 

ސަރކިއުލަރ    މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނެންސްގެ  ޗިތްގައިވެސް އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސި ތާރީޚް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގައިވާ ވިޓް   18ނެރެފައިވާ ދުވަހެއްގެ ކުރީގެ ތާރީޚެއްކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެގްޒިބިޓް  

އަކީ ގްރޭޑުގެ ކުރއެރުން ނުލިބޭ ކަމުގައި ބުނެ ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅުނު ަޝކުވާއަކާ ގުޅިގެން ބެލިބެލުމުން އެފަރާތަށް 

އިން ފެށިގެން އެފަރާތަށް ގްރޭޑުގެ    2017ޑިސެންބަރު   03ހައްުޤވާކަމަށް ކޮމިަޝނަށް ފެންނާތީ  ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން 

ާޤނޫނީ ހަމައެއް   ކުރިއެރުން ދީފައިވާ ޗިޓެއްކަމުގައިވާތީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ މި ޗިޓުތަކާ ގުޅުވޭނެ އެއްވެސް 

  މިފަދައިންނެވެ. ނެތެވެ." 

ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީ  10.5

ނިންމާފައިވާ   އަޅަން  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ޚަރަދުތައް  ދައުލަތުގެ  ސަރކިއުލަރތަކުގައި  މި  ސަރކިއުލަރތަކަށާއި 

 ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލާލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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 ( 2020ފެބުރުވަރީ   04)   2020މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ  

( "މާލިއްޔަތާބެހޭ 2020ފެބުރުވަރީ    04)  B3/CIR/2020/05-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނެންސް ނަންބަރު   •

 ރެއިންގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެ"  2020  ސަރކިއުލަރ

 ؛ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ

 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް އެއްވެސް އާ މަާޤމެއް ނުއުފެއްދުމާއި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  -

ފަށައިނުވާ އައު އެއްވެސް އެލަވަންސްއެއް އަހަރުތެރޭގައި    ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވީނަމަވެސް، މިހާރު ދޭން -

 ދޭން ނުފެށުން ހިމެނެއެވެ. 

 ( 2020  މާރިޗު  18)   2020މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ  

( "މާލިއްޔަތާބެހޭ 2020  މާރިޗު  18)  B3/CIR/2020/15-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނެންސް ނަންބަރު   •

" ގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން 2020  ސަރކިއުލަރ

 ؛ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ

ގެ ނިޔަލަށް ހުއްދަދީފައިވާ މަާޤމުތައް ފިޔަވައި އައު   2020މާރިޗު    17ފިނެންސް މިނިސްޓްރީން   -

 ނުނެގުމާއި،މަާޤމުތަކަށް މުވައްޒަފުން 

 ހިމެނެއެވެ.  މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ދެމުން ނުދާ އެއްވެސް އެލަވަންސްއެއް ނުދިނުން -

 ( 2020  އޮގަސްޓު   24)   2020މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ  

( "މާލިއްޔަތާބެހޭ  2020އޮގަސްޓު    24)  B3/CIR/2020/44-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނެންސް ނަންބަރު   •

" ގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން  2020 ސަރކިއުލަރ

 ؛ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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| ގ. ފަތުރުެވހި | ބުރުޒުމަުގ | މާލެ | ދިެވހިރާއްޖެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774  :ްފެކްސ | Website: www.employmenttribunal.gov.mv   :ްވެބްސައިޓ 
  

 

 

މަާޤމުތައް ފިޔަވައި އައު ގެ ނިޔަލަށް ހުއްދަދީފައިވާ    2020މާރިޗު    17ފިނެންސް މިނިސްޓްރީން   -

 މަާޤމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނުނެގުމާއި،

 މާއި، މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ދެމުން ނުދާ އެއްވެސް އެލަވަންސްއެއް ނުދިނު -

 އެއްވެސް އައު މަާޤމަކަށް ފިނެންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި މުވައްޒަފުން ނުނެގުން ހިމެނެއެވެ. -

 ( 2021  ނޮވެންބަރު   10)   2021މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ  

( "މާލިއްޔަތާބެހޭ 2021  ނޮވެންބަރު  10)  B3/CIR/2021/36-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނެންސް ނަންބަރު   •

 01ހުސްވާ މަާޤމުތަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ނެގުމާއި ގުޅިގެން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،  " ގައި  2021  ސަރކިއުލަރ

މުސާރައާއި    2020ޖަނަވަރީ   އަދި  ރޭންކަށް  ނަން،  މަާޤމުގެ  ނަމަ  މަާޤމެއް  ހުސްވެފައިވާ  ފެށިގެން  އިން 

ލޫމާތުތަކުގެ ަޞއްޙަކަން  ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްއަށް އެންޓަރކޮށް އެ މަޢުޢިނާޔަތްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަގޮތަށް  

އެޗް.އާރު ސްޕަވައިޒަރ ކަށަވަރުކޮށް ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް އެ މަާޤމަށް ބަޖެޓްހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުން  

 އެފަދަ މަާޤމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމެވެ. 

ގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މަ 10.6

1-POL(RA)/13/2020/246 (14  ުސިޓީއަށް ބެލުމުން 2020ޑިސެންބަރ ) 

ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުެގ ހުއްދައަށް އެދި   ކުރިއެރުން ދިުނމަށާއި  ކަމަށާއި،  "ދައުލަތުެގ އޮފީސްތަކުން މުވައްޒަފުްނެގ މުސާރައިެގ  ހުށަހަޅަމުންދާ 

ޚަރަދުތައް  19-ކޮިވޑް ދައުލަތުެގ  ުގޅިެގން  މިަވުގތަށް   އާއި  ހުށަހެޅުންތައް  މިފަދަ  އަންނަ  އޮފީސްތަކުން  ޮގތުްނ  ކުޑަކުރުމުެގ 

ެގންދިއުމަަވނަ    2021މަޑުޖައްސާލާފައިާވނެކަމަށާއި،   ކުރިޔަށް  މަޑުޖައްސާނުލައި  ކުރުން  ޚަރަދުތައް  މިފަދަ  ކޮިވޑްއަހަރުެވސް  އާއި   19-ކީ 

ދަށް ދިމާެވފައިާވ ހީނަރުކަމުެގ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ ލިބުން ދަތިެވފައިާވ މި ދަނޑިވަޅުަގއި ބަޖެޓަށް ގުޅިެގން އިޤްތިޞާ

ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، އައު އެލަަވްނސްތައް  އިތުރަށް ބުރަ ބޮޑުެވެގން ދާނެކަމެއްކަމުްނ، ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން އޮފީސްތަކުެގ މުަވއްޒަފުންަނށް މަޤާމުެގ  

 މައްސަލައިަގއި ދަންނަަވމެެވ.  ދިނުމާއި ޕްރޮމޯޝަން ދިނުން ަވުގތީ ޮގތުން ހުއްޓާލުމާމެދު ލަފާފުޅަކަށް އެދިަވޑައިެގން ލިޔުއްާވފައިާވ

އިދާ މިިނސްޓްރީތަކާއި،  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުެގ  ޮގތަށް،  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  މިނިސްޓްރީން  މުއައްސަސާތަކުެގ  ތިޔަ  އޮފީސްތަކާއި،  ރާތަކާއި، 

ދިނުމާއި، އައު އެލަަވންސްތައް ދިނުމާއި ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުެގ ކަންކަްނ ަވުގތީޮގތުން މަޑުޖައްސާލެއްވުމަށް މުަވއްޒަފުްނނަށް މަޤާމުެގ ކުރިއެރުން  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ަވނަ އަހަރުެގ    2021ސާލަީނ  މިޮގތަށް ަވުގތީ ޮގތުން މަޑުޖައްއެންމެ ރަނަގޅުކަމަށް ދަންަނަވން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެެވ. ނަމަެވސް  

ސަރކާރުެގ  ޖޫން މަސް ިނމެންދެންކަމަށާއި، އެއަށްފަހު އަލުން މިކަން ރިިވއުކުރެއްުވމަށް ދަންަނަވން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވދާޅުވިއެެވ. އަދި  

ގުޅިެގން،   ބަދަލަކާއި  އަންނަ  އިތުރު  2021ސިޔާސަތަކަށް  އަހަރު  ދޭން އެލަަވންސްއެއް    ަވނަ  މުއައްސަސާއަކަށް  ަވކި 

ދަންނަވަ  ބޭއްުވމަށް  ހަމަޖެއްސޭޮގތަށް  އެލަަވްނސްތައް  މި  ހަމަޖެހޭަނމަ،  މިކަން  ތެރެއިން  ބަޖެޓުެގ  ން ކަނޑައަޅުއްަވއިފިކަމުގައިާވަނމަ، 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވދާޅުިވއެެވ." 

   މާއި،ންނަކަ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ފަރާތުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީންނާއި، އެކްޓިންގ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލުންނާއި،   10.7

ފޮނުވާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ސަރކިއުލަރ ނޯޓް    ށްޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އަދި ޒިންމާދާރުވެރިންނަ

( 'ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިަޝނަށް 2021ޖޫން    22)  POD/CIR/2021/96-188ނަންބަރު  

 ހުށަހެޅުން' ސިޓީއަށް ބެލުމުން، 

ހުރި މީހަކު  ެގ ކުރިއެރުްނދިނުން( ެގ )ށ( ގައި "މަޤާމުަގއި  )މަޤާމަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމާއި މަޤާމު  7.08ަގވާއިދުެގ    "ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ

ރަންާވނީ އެ ަވކި މުއްދަތެއް ހަމަވުމުން މުސާރަ ބޮޑުާވޮގތަށް ހަމަޖެހިފައިާވ މަޤާމުތަކުަގއި ތިބި މުަވއްޒަފުްނެގ މުސާރައާއި އެލަަވންސް ބޮޑުކު

އި ފައިސާ ހުރެެގްނނެެވ." މިޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ، ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ޮގތުެގ މަތިން ބަޖެޓުގަ ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ އުސޫލުތަކުަގއިާވ  

ކުރިއެރުމާއި )ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮމޯޝަން(،  މަޤާމުެގ އޮިނަގނޑު އެކުލެިވފައިާވޮގތުްނ މަތީ ރޭންކްެގ ޝަރުތު ހަމަުވމުން ދެޭވ ަވޒީފާެގ ރޭންކުެގ  

ކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ވަކިއިންސައްތައަކަށް ވުރެ މަތިން މާކުސް ހޯދުމުން ދެވޭ  ވަކި މުއްދަތެއްގައި އެ ރޭންކެއްގައި ޚިދުމަތް 

ޕްރޮމޯޝަން( ދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެން ހުރުމާއެކު، އެ ދާއިރާއެއްގެ    މަޤާމުގެ ގްރޭޑް ޕްރޮމޯޝަން )ޕީއޭ 

 " "މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ" ގެ ހުއްދައާ އެކުގައި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

އޮންނަކަމާއި،   އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ފަ މިފަދައިން  ކޮމިަޝނުގެ  ޕަރމަނަންޓް ސިވިލް ސަރވިސް  ރާތުން 

ޒިންމާދާރުވެރިންނަ އަދި  އިސްވެރިން  ޒިންމާދާރު  ޖެނެރަލުންނާއި،  ސެކްރެޓެރީ  އެކްޓިންގ    ށްސެކްރެޓެރީންނާއި، 

 POD/CIR/2021/121 (05-188ފޮނުވާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ސަރކިއުލަރ ނޯޓް ނަންބަރު  

ގަނޑުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުން ފަންނީ ވަޒީފާތަކުގެ އޮނި( '2021  ސެޕްޓެންބަރު

 ސިޓީއަށް ބެލުމުން، ' މި ވަގުތީ ގޮތުން މަޑުޖައްސައިލުމާ ގުޅޭ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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އަރައިަގތުމަށްޓަކައި ދައުލަތުެގ ޚަރަދުތައް ތިޞާދީ ތަދުމަޑުކަމުން  ެގ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިެގން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިެވފައިާވ އިޤް  19-"ކޮިވޑް

ޚިދުމަތުެގ  ކުޑަކުރުމުެގ ޮގތުން އަޅާފިޔަވަޅެއްެގ ޮގތުން، ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ފަްނނީ ަވޒީފާެގ އޮިނަގނޑުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް  

ރިޢާޔަތްކޮ އެޕްރައިސަލްއަށް(  )ޕަރފޯމަންސް  ފެންަވރަށް  މަސައްކަތުެގ  ޮގތުން  މުއްދަތަށާއި  ަވުގތީ  ދިނުން  ކުރިއެރުްނ  ގްރޭޑް  ދެޭވ  ށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ލަފާ ދެއްާވފައިާވތީ، ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ފަންނީ ަވޒީފާެގ އޮނިަގނޑުތަކުަގއި ތިބި  މަޑުޖައްސައިލުމަށް  

 ދެޭވ ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުން މިހިނދަށް މަޑުޖައްސައިލުމަށް މުަވއްޒަފުްނނަށް ޚިދުމަތުެގ މުއްދަތަށާއި މަސައްކަތުެގ ފެންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ނިންމާފައިާވ ކަމުަގއި ދަންަނަވމެެވ. 

ން ދެޭވ ނަމަެވސް، ސިިވލް ސަރިވސްެގ ފަންީނ ަވޒީފާތަކުެގ އޮނިަގނޑުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ަވކި ފެްނވަރެއްެގ ސަނަދެއް ހާޞިލްކުރުމު

އޮކްޓޫބަރު    1ލަފާދެއްާވފައިާވތީ،  ރޮމޯޝަން( ދިނުމަށް އެްނމެ ރަނގަޅުކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން  ޕްރޮމޯޝަން )ސެޓްފިކެޓް ޕް

. އިން ފެށިެގން ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުެގ ކަންތައް ކަނޑައެޅިފައިާވ އުޞޫލުތަކުެގ ތެރެއިން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ދަންަނވަމެެވ  2021

 1ޗިޓު ޖެހިނަމަެވސް އެ ޗިޓާ އެއްޮގތަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހަމަޖެހިފައި ނުާވ މުވައްޒަފުންނަށްެވސް،  މޯޝަން  އަދި ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮ

 .." އިން ފެށިެގން ޗިޓުތަކުގައިާވ ޮގތުެގ މަތިން މުސާރައާއި އިާނޔަތްތައް ދެއްަވން ފެއްޓެުވމަށް ދަްނނަަވމެެވ. 2021އޮކްޓޫބަރު 

 ވެއެވެ. އިވާކަން އެނގެން އޮމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަ

އަދި )ރ(    ، )ނ(ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  43)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނު( ގެ    5/2007ާޤނޫނު ނަންބަރު   10.8

 ގައި،

ކަނޑައަޅާނީ )" އިނާޔަތްތައް  މާލީ  މުސާރައާއި  ލިބިދެޭވ  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްަގއި  ހ( 

 ".ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީެގ ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަުނންެނެވމިނިސްޓަރ އޮފް 

ނ( މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީެގ ލަފާެގމަތިްނ، މި މާއްދަެގ )ހ( ެގ ދަށުން ދެޭވ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް،  )"

 ."ަވކިމުއްދަތަކަށް، ބަދަލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގްނވެއެެވކުރިމަތިާވ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްެގ ސަބަބުން، ބަޔާންެވެގންާވ  

ކޮންމެ  )" މަދުެވެގން  ނިންމުންތައް،  ނިންމާ  ދަށުްނ  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ކޮމިޝަނުން    3ރ(  އެއްފަހަރު،  މަހަކުން 

ނިމުމަކަށް އައިސްފައިާވަނމަ، އެބަދަލުެގ ކުރިން އެމީހަކަށް މުރާޖަޢާކުރަްނާވެނއެެވ. އަދި، އެބަދަލު ެގންނަން މެދުވެރިީވ ސަބަބު 

 ." ލިބެމުްނއައި އިނާޔަތްތައް، ކުރިޔެކޭ އެއްފަދައިން ލިބޭނެޮގތް ހަމަޖައްސަންާވނެއެެވ

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

 ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި،  7.08)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  10.9



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ހަމަޖައްސާ ަވޒީފާއަކީ ހުސްކޮށް   ހުއްދަދީފައިާވ މަޤާމަކަށް މެނުީވ މީހަކު ަވޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިެގްނ ނުާވެނއެެވ. އަދި  ")ހ(

ބަޖެޓުަގއި ވުމާއެކު،  މަޤާމަކަށް  މަޤާމަކަށް" އޮތް  ލިބިފައިާވ  ފައިސާ  އައިޓަމަށް  ެގ  ޚަރަދު"  ހިނާގ   މުަވއްޒަފުްނނަށް 

 ." ާވްނާވނެއެެވ

މަޤާމުތަކުަގއި ތިބި މުަވއްޒަފުންެގ   ާވށ( މަޤާމުަގއި ހުރި މީހަކު ަވކި މުއްދަތެއް ހަމަވުމުން މުސާރަ ބޮޑުާވޮގތަށް ހަމަޖެހިފައި )"

ޮގތުެގ މަތިން ބަޖެޓުަގއި ފައިސާ  ށްމުސާރައާއި އެލަަވންސް ބޮޑުކުރަްނާވީނ އެކަމަ ކަނޑައެޅިފައިާވ އުސޫލުތަކުގައިާވ 

 ".ހުރެެގންެނެވ

 ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި 7.09މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި މި ގަވާއިދުގެ 

ުނަވތަ އެލަަވްނސަކަށް ބަދަލެއް  ހ( މުވައްޒަފެއްެގ މަޤާމަށް ުނަވތަ ަވޒީފާއަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ުގޅިެގން ދެޭވ މުސާރައަށް")

 ." ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަންަގންާވނެއެެވ އަންނަަނމަ، އެ ެގެނޭވ ބަދަލެއް މިިނސްޓްރީ އޮފް

އެކަމާ ގުޅޭޮގތުން މާލީޒިންމާދާރުެވރިޔާއާ  ށ( މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައިެގ ކުރިއެރުމެއް ދޭނަމަ، އެ ކުރިއެރުމެއް ދިުނމުެގ ކުރިން)"

ޔަީގންކުރަްނާވެނއެެވ. އަދި ބަޖެޓުަގއި ފައިސާ ހުރިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް  ރާކޮށް ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހުރިކަންމަޝްވަ 

 ." ފަރާތުން ހަމަޖައްސާ ޮގތެއްެގމަތިން މުސާރައިެގ ކުރިއެރުން ދޭްނާވެނއެެވ ަވޒީފާދިން

  ަވަނ ާމއާްދގެ   37ުޖމޫްހިރްއާޔެގ ާޤޫނުނައާސީސެގ  ވިެހާރްއޭޖެގ  ިދމާއި،  ކަމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 )ށ( ަގިއ  

އުޖޫރައެއް   އެކަށީެގްނާވ  މަސައްކަތާ  ކުރާ  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  މާޙައުލެއްަގއި  ރައްކާތެރި  މުޢާމަލާތުކުރެޭވ،  "ހަމަހަމަކަމާއެކު 

އެއް  ލިބުމާއި  ަވޒަންކުރެިވ  މިްނަގނޑަކުން  އެއް  މަސައްކަތް  ކުރާ  އެއް  ،  ލިބުމާއި،  އުޖޫރަ  ހަމަހަމަކަމާއެކު  ިނސްބަތަކުން 

 ހަމައަކުން ަވޒީފާެގ ކުރިއެރުން ލިބުމުެގ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިެގންެވއެެވ."

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ްނަނިނިވ ިންނުމމެަށވެ. ުނުކތަާތުކެގ އީަލަގިއ ާވޞުިލވަެފިއަވީނ ައއެންމެހާ  ބަޔާންކުރެވުނުއިސްވެ  11

ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފުީހެގ ަންނބަރު  ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިފެންންސ އަށް ޮފުނވަާފިއާވ  ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފުީހްނ   11.1

1-POL(RA)/13/2020/246   (24    2020ިޑެސނަްބުރ  )ޮކިވްޑިސީޓ ަޚރަދު    19- ަގިއ  ަދއަުލުތެގ  ުގޅެިގްނ  ާއިއ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
  VTR/2022/57މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަޟީލާ އަޙްމަދު ޝަހީމް
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ުމަވްއޒުަފްނނަށް   ުމައްއަސސަާތުކެގ  އީޮފްސަތާކިއ.  އާިދާރަތކިާއ،  ިމިންސްޓީރަތާކއި،  ަބެޖުޓން  ަދއަުލުތެގ  ުކަޑުކުރަމްށ 

ަކްނަކން   ިދުނުމެގ  ްޕޮރޯމަޝްނ  ިދުނާމިއ  އަެލަވްންސަތްއ  ައުއ  ިދުނާމިއ  ުކިރެއުރްނ  އަަހުރގެ    ަވަނ   2021ަމާޤުމެގ 

ޫޖްނމުަހެގ ިނޔަަލްށ ަވގީުތޮގުތން ަމުޑަޖްއސުާލަމްށ ެއްނެމ ަރނަގޅަުކަމްށ ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔ ވާިދުޅވަެފިއާވަކްނ ެއނގެން  

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަާޤމުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލެވިފައިވާގޮތުން މަތީ ރޭންކްގެ ަޝރުތު ހަމަވުމުން  ޮއްނަނަކާމިއ، 

ރޭން ވަޒީފާގެ  ޕްރޮމޯަޝން(،  ދެވޭ  )ސެޓްފިކެޓް  ކުރިއެރުމާއި  ޚިދުމަތްކޮށް  ކުގެ  ރޭންކެއްގައި  އެ  މުއްދަތެއްގައި  ވަކި 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ވަކިއިންސައްތައަކަށް ވުރެ މަތިން މާކުސް ހޯދުމުން ދެވޭ މަޤާމުގެ ގްރޭޑް ޕްރޮމޯޝަން  

ންވާނީ، ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެން ހުރުމާއެކު، އެ ދާއިރާއެއްގެ  )ޕީއޭ ޕްރޮމޯޝަން( ދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަ 

ކަމުގައި އެކުގައި  ހުއްދައާ  ގެ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ"  އެކްޓިންގ    "މާލީ  ސެކްރެޓެރީންނާއި،  ޕަރމަނަންޓް  ބަޔާންކޮށް 

ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް   އަދި  އިސްވެރިން  ޒިންމާދާރު  ޖެނެރަލުންނާއި،  ިސވްިލ   ކަންފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ  ސެކްރެޓެރީ 

ަނންބުަރ   ޮކިމަޝުނެގ  ެއނެގން  2021ޫޖން    POD/CIR/2021/96   (22-188ަސރިވްސ  ބުެލުމން  އްަށ   )

ްގޭރްޑ ްޕރޯޮމަޝްނ ިދުންނ އުަލން  ިއްނ ފިެށެގްނ    2021ޫޖން    22ޮއްނަނަކާމިއ، ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ިލުޔަމްށ ބުެލުމްނ  

ުޔުމަގިއ ްގޭރޑް ްޕޮރޯމަޝަންށއިެދ ހުށަަހަޅްނާވނީ އެ އިދާާރެއްއެގ ަބޖުެޓން ަޚރަދު  ިލިމަމްށ ުބަރެވޭވަކާމިއ،  ަފްއޓަާފިއާވަކ

ިޒްނމާާދުރެވިރާޔެގ   މީާލ  އާިދާރެއްއެގ  ެއ  ުހުރާމެއުކ  ެއނެގން  ުކެރެވްނ  ަބޔާނޮްކށަްފިއާވަކްނ  ަކުމަގިއ  ުހއަްދާއެއުކ 

 Staff‘ެގ ޮގުތަގިއ ުހށަަހޅަާފިއާވ    13- ެއްގިޒބްިޓނަަލްށ  ޮއްނަނަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއ

recruitment Approval Form’   (07  ޯފުމ2021ފުެބުރަވީރ ) ަގިއ‘Budgeted’   ާެގ ގުޮތަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފއިވ

  ަމާޤުމެގ ޭރްނަކްށ ށް ުކިރެއުރން ޙްައުޤާވ  ެއނެގން އުޮތުމން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތޖަހަާފިއާވަކން    ’Yes‘ަބިއަގިއ  

ގެ   2021ޫޖްނ  22 ަނަމެވްސ، ަކްނަކްނ މެިހްނ ުހިރ ިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވުނ  ަބެޖުޓ ަހަމޖެހަިފިއާވަކަމްށ ުބަރވޭެވަކާމިއ، 

ުހށެަހޅުމެއް   ުހށަަހަޅްނޖޭެހ  ޮކިމަޝަންށ  ުހއަްދާއެއުކ  ިޒްނމާާދުރެވިރާޔެގ  މީާލ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ަހވާލީާދ  ިސީޓާއ 

ްށ ޫދކޮށުްލުމގެ  ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ އާަދުކަރްނޖޭެހ ިޒްނާމެއއް އާަދުނޮކަނަމެވްސ    ަކާމިއ، ޅަާފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ެންތ ަހުހަށ

ަސަބެބްއޫންނަކާމިއ، ޭއެގ  ުމަވްއޒަފްަށ  ަސަބުބްނ   ޢަދުުލެވިރ  ިލުބަމީކ  ެގއުްލެމްއ  ަވޒީފާގެ    ނަުޙްއުޤ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ 

ބަޔްާނުކ ަހްއުޤާވަކަމްށ  ެއްއޮގަތށް  ުކިރެއުރްނ  ުއޞާޫލ  ަބޔާނުްކާރ  ިލބެިދޭވެނަކަމށް  ުކރެިއުރްނ  ެފިށގްެނ  ާތީރޚްުނ  ާރ 

ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ    37ުމަވްއޒުަފްނަންށ ުކިރެއުރްނ ނުދަޭނަމ، ެއީއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުޖމޫްހިރްއާޔެގ ާޤޫނުނައާސީސެގ  
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ިސވްިލ ަސރވްިސ ޮކިމަޝުނެގ ަންނަބރު  ާއއި  ުބަރެވޭވީތ  ަދުށްނ ިލބެިދވޭ ަޙްއުޤ ަހިނކޮށް ެއ ަޙްއުޤްނ މުަޙޫރުމުކުރްނ ަކމްަށ 

188-POD/CIR/2021/96   (22    2021ޖްޫނ )    ރާިޢަޔްތކްޮށ ެފިށެގން    2021ފުެބުރަވީރ    13ިސީޓއަށް  ިއން 

ުކިރެއުރްނނީުދ ަޙްއުޤާވ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ހިފެެހްއޓަިފިއާވ  ަމްއސަަލ  ަފާރތަށް    ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަސަބެބއް 

-CS13އިން ފެށިގެން    2021  ފެބުރުވަރީ  13މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،  ަބާޔްނކޮށެްދވަިފިއުނާވީތ

 ްގޭރުޑެގ ުކިރެއުރާމިއ ެއުކިރއުެރާމެއުކ އަެފާރަތްށ ަޙްއުޤާވ މާުސަރާއިއ ިޢާނަޔްތތްައ ިދުނަމށް ަކނަޑައަޅްނ ެފެނެއެވ.   3

 

 މައްސަލައިގެ   ނިންމުން 

ބެލި    ދެންފަހެ،  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

   މާލެ  ޖިންޖަރުވިލާ،ގ.    ، ީޟލާ އަޙްމަދު ޝަހީމްފަށް ބެލިއިރު،  މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮ

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  އެފަރާތަށް   2021ފެބުރުވަރީ    13(  A319673)ދިވެހި  ފެށިގެން  އިން 

ގްރޭޑް މަާޤމުގެ ކުރިއެރުން ލިބިފައިނުވާތީ،  (CS13-3)ޙައްުޤވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް 

ކައުންސެލް  އެ ލީގަލް  ކައުންސެލް    (CS13-2)ސޯސިއޭޓް  ލީގަލް  އެސޯސިއޭޓް  މަާޤމުން  ގްރޭޑުގެ    (CS13-3)ގެ 

ކުރިއެރުންދޭން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ަޝރުތުހަމަވެފައިވާތީވެ،  

 2021ފެބުރުވަރީ    13))ދޭއް( އަހަރު ވީ ދުވަހުން    02ގެ މަޤާމުގައި    (CS13-2)އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  

ނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން  ގްރޭޑަށް ބަދަލުވާ  (CS13-3)އިން( ފެށިގެން އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  

ފަޟީލާ  އެދި  ގެ މަާޤމަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށް    (CS13-3)ލީގަލް ކައުންސެލް  އެސޯސިއޭޓް  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2022މާރިޗު    06ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް  މްގެ ފަރާތުން  އަޙްމަދު ޝަހީ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  

)ޭދްއ( އަަހރު    2ގޭްރުޑަގިއ    CS13-2ެއޯސިސޭއްޓ ލީގްަލ ަކުއްނސްެލ    ަފޟާީލ ައޙްމުަދ ޝީަހްމ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  

  )ޭދއް( އަަހުރ   02  ަމަސްއަކުތގެ ެފްނަވުރ ބުެލުމެގ ިނާޒުމްނ ވިދިވިިދެގްނ  ީތާއިއ، ުދވަަހްށުވެރ ިއުތަރށް ަވޒާީފއާަދޮކށަްފިއާވ

ށް ަމފަޟާީލ ައްޙމުަދ ޝީަހަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ީތ، ާމރްކްސ ހޯދަާފިއާވ  ައްށުވރެ ަމިތްނ )ައށްޑަިހ ފެަހްއ ިއްނަސއަްތ(    85%
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ްގޭރުޑގެ ުކިރެއުރާމިއ ެއުކިރެއުރާމެއުކ އަެފާރަތށް ަޙްއުޤވާ ުމާސަރާއއި    CS13-3އިން ފެށިގެން    2021  ފެބުރުވަރީ  13

 ިއ، ިޢާނަޔްތަތއް ިދުނަމށް ަކނަޑައަޅ 

  ތެރޭގައި( ދުވަހުގެ  ތިރީސް)   30( އިން ފެށިގެން  2022  ސެޕްޓެންބަރު  01)ިއްސެވ ަބޔްާނުކެރުވުނ އްެނމާެހ ަކްނަކން  

އެކަން ތަންފީޛުކޮށް    ލިޔުމުން ނަލަށް  ޓްރައިބިއު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ (  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ  ފުރިހަމައަށް 

 .ނިންމައިފީމެވެ  މައްސަލަ  މި  އަމުރުކޮށް  އަންގައި  މައްޗަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެންގުމަށް،
 

 1444ޞަަފުރ    05

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 01

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ     

  މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ   

 

 


