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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ  ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/64 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރައާއި އިނާޔަތް މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022 މާރިޗު 16 : ރީހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާ 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  08 : ރީހު މައްސަލަ ނިމުނު ތާ 

 ( ހެޕީރޯޒް، ށ. ފުނަދޫ)ނާފިޢު މުޙައްމަދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A321982ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

 (A321982( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ހެޕީރޯޒް، ށ. ފުނަދޫ)  ނާފިޢުމުޙައްމަދު    ،މި މައްސަލައަކީ

ނަންބަރު   ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  )  CSC/2022/00124(1)ސިވިލް  ޗިޓް"  ދެއްވި  އިން   (2022ޖަނަވަރީ    23"ވަޒީފާ 

ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލުގެ  އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  އައްޔަނުކުރެވިފައިވީ  ޖެނެރަލުގެ  މިލަދުންމަޑުލު  އެ  މަގާމަށް  އެފަރާތަށް  ނަމަވެސް، 

މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިވެ އެފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާ އިނާޔަތް ލިބެމުން ނުދާތީ، އެފަރާތް 

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ނިމޭ ތާރީހާ ހަމައަށް މައްސަލަ އެފަރާތަށް    2022ޖަނަވަރީ    23ފާއަށް އައްޔަނުކުރެވުނު ތާރީހުކަމަށްވާ  ވަޒީ

ރާތް ލިބެންޖެހޭ، ނަމަވެސް ނުލިބިވާ އުޖޫރަ އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށާއި، އެއަށްފަހު މަހުން މަހަށް އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ އެފަ 

ފަރާތުން ސިވިލް    ގެނާފިޢުމުޙައްމަދު    އެދިގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު މަހުން މަހަށް ދައްކަމުން ގެންދިއުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ވަޒީފާ

ގޮތަށް   ރައްދުވާ  ކޮމިަޝނަށް  ބަލާފައިވާ   2022  މާރިޗު  16ސަރވިސް  ހުށަހެޅުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ނާފިޢުމައްސަލަ  ފުނަދޫ)  މުޙައްމަދު  ށ.  ކާޑު  ހެޕީރޯޒް،  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި   )

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި  (  A321982ނަންބަރު:  

ން މިލަދުންމަޑުލު  އިން ފެށިގެ  2022ޖަނަވަރީ    23ކީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްކަމަށާއި،    ޖެނެރަލުގެ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ  

ރ. )ބާރަހާސް ސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ( އަދި  12،130/-  ގެ ގޮތުގައި މަހަކު މަގާމުގެ މުސާރައި  އައްޔަނުކުރެވިފައިވާފަރާތް  



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2022/64މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާފިޢުމުޙައްމަދު 
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ގޮތުގައި ރުފިޔާ(  ރ8،740/-  އިނާޔަތުގެ  ސާޅީސް  ހަތްސަތޭކަ  )އަށްހާސް  ލިބު.  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މަށް  މައްސަލަ 

  ،ކަމަށާއިހަމަޖެހިފައިވާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މައްސަލަ    ،ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ނީ "ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން"  ގައި ވަ  2022ޖަނަވަރީ    23ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު  

އިކަމަށައި، އަދި ހަމަ އެއާއެކު،  އަދި "ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާން" ގައި ސޮއި ކުރެވިފަ

އިނާޔަތް   2022ޖަނަވަރީ    23 އާއި  މުސާރަ  ތަނާއި،  ކުރާ  މަސައްކަތް  މަގާމާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

"ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓް" އެފަރާތަށް   CSC/2022/00124(1)ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު  

   ދީފައިވާކަމަށާއި،

އަދާކުރަމަށްޓަކައި   މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  އެފަރާތުގެ  ގުޅިގެން،  އައްޔަނުވުމާ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހާިޟރުވާ އަދި  ލިޔެ،  އިދާރައަށް  ކައުންސިލުގެ  އުތުރުބުރީ  އެފަރާތަށް މިލަދުންމަޑުލު  މަސައްކަތުގައިވެސް  ކުރެވުނު  ން 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އެފަރާތުގެ  

ވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދައުވާ  ފަރާތް އެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުގެ މަގާމަށް ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމާ މައްސަލަ ރައްދު 

މައް  ނިންމާފައިވާތީ،  ހަވާލުކުރެވޭނީ  ކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަގާމުގެ  ޖެނެރަލުގެ  ސެކްރެޓަރީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ޝަރީއަތުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންކަމުގައިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާތީ، އެކަން ސިވިލް ސަރވިސް  

ހާިޟރުވުމަށް ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން އެކަން ހައްލު    ކޮމިަޝނަށް އަންގައި، އެފަރާތް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަނަށް

ކޮށްދީ އެފަރާތުގެ ހާިޟރީ ލޮގް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދީ، އެފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ދިނުމާމެދު  

ޒަރިއްޔާއިންވެސް އެތަކެއް  އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އީމެއިލު އަދި ސިޓީގެ  

ފަހަރު އެދިފައިވާނެކަމަށާއި، އެފަރާތުން އެދިފައިވާ ކަންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޖުމުލަ ޖަވާބެއްގެ ގޮތުގައި އެ  

ސިޓީއިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަނަށް    LERD/INDIV/2022/79-188ފަރާތުގެ ނަންބަރު  

ވުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކައުންސިލުގެ އިދާރައަށް ރައްދުވާ  ހާިޟރު

ޖަނަވަރީ    23  ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  ވަނަ ދުވަހު ށ. ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ދައުވާ  2021ފެބުރުވަރީ    24ގޮތަށް  
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ހު  2022 މައްސަލަ  ފެށިގެން  މިލަދުންމަޑުލު  އިން  ދިނުމަށް  އިނާޔަތް  މުސާރައާއި  އެންމެހައި  ލިބެންވާ  ފަރާތަށް  ށަހެޅި 

އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބު ދެއްވާފައިވާކަމަށް  

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ނިމޭ ތާރީހާ ހަމައަށް މައްސަލަ    2022ޖަނަވަރީ    23  ،އިވަނީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފަ .2

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ، ނަމަވެސް ނުލިބިވާ އުޖޫރަ އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށާއި، އެއަށްފަހު މަހުން މަހަށް އެފަރާތަށް 

ގެ ތުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ  މަހުން މަހަށް ދައްކަމުން ގެންދިއުމަށްލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ އެފަރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު  

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަމުރުކޮށްދިނުމަށްމައްޗަށް

 ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވީއިރު،   .3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މުވައްޒަފުން    ،އިންކާރުކުރާކަމަށާއި

ނަންބަރު   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިއުލާނަށް 2021ޖޫން    RE/IUL/2021/31  (20-188އައްޔަނުކުރުމަށް   )

ޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުގެ މަގާމަށް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ ން  އިޖާބަދި

ހޮވުނު ފަރާތްކަމަށާއި، އެ ފަރާތް އެ މަގާމަށް ހޮވުމާ ގުޅިގެން އެފަރާތް އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރުމާމެދު މިލަދުންމަޑުލު 

 POD/227/2021/6-188ނަންބަރު  އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލަފަޔަކަށް އެދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

ނަންބަރު  2021އޮކްޓޫބަރު    26) އިދާރާގެ  އެ  އެދުމުން،  ސިޓީއިން   )227-HR/188/2021/15  (01   ުނޮވެންބަރ

 ( ގެ ސިޓީއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  2021

މައްސަލަ   އުސޫލުންކަމުން،  ނަމަވެސް،  މެރިޓް  ހޮވިފައިވަނީ  މަގާމަށް  އެ  ފަރާތް  މަގާމަށް ހުށަހެޅި  އެ  ފަރާތް  އެ 

އައްޔަނުކުރުމާމެދު ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

ނަންބަރު   އަންގައ2021ިޑިސެންބަރު    POD/227/2201/10-188  (27ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ( ސިޓީއިން  މައްސަލަ   ،

ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  " އިދެއްވި ޗިޓް  ވަޒީފާ"    (2022ޖަނަވަރީ    23)  CSC/2022/00124(1)ފަރާތުގެ ނަންބަރު  

އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތް އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ  ފަރާތް އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  
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ޅު މަގާމު މަސްއޫލިއްޔަތު ަޝރުއީ ކޯޓަކުން ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަނީސް ހަވާލުނުކުރާނެކަމަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ

   ބުނެފައިވާކަމަށާއި،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން    2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު  

އެފަރާތުގެ   ދިނުމަކީ  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާތަކުގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ތިސާސް  އިހްމައްސަލަ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއް ނޫންކަމަށާއި،  

އިދާރާތަ އެފަރާތުގެ  ލާޒިމުވަނީ  މުވައްޒަފުންކުމައްޗަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އިނާޔަތްތައް ގެގައި  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި   

 ކަނޑައެޅުންކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރަ ކަނޑައަޅާފައިވާނެކަމަށާއި، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މުވައްޒަފުންގެ    7.01)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު( ގެ    R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  

ހިމަނައިގެންކަމަށްވާއިރު،  މުސާރައާއި   ކޯޑުގައި  ގެ  ޚަރަދު"  ހިނގާ  "މުވައްޒަފުންނަށް  ބަޖެޓުގައި  ދޭންވާނީ  އިނާޔަތް 

އަށް ކަނޑައެޅި ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި އެ އިދާރާގެ    2022މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  

 ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރަ ހިމެނޭއިރު އަދި ކޮންމެ މަހަކު  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެވޭ

ން ދޫކުރާ ބަޖެޓުގައި އެ މަގާމުގެ މުސާރަ ހިމެނޭކަމަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  އެ އިދާރާއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސު

އަދި މި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   7.01ލިއްޔަތު ގަވާއިދު ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ދައުލަތުގެ މާ

ހައްގުވާ މުސާރަ ދިނުމަކީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ރިއާޔާތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މާއްދާގެ )ހ( އަށް  

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި، 

މުސާރައާއި އިނާޔަތް ދިނުމަށް އެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން އެކަމަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް )  2010/7އެ އިދާރާއިން އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ގާނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިހާބުކޮށް ގާއިމުކުރެވޭ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަކީ    21( ގެ  ނޫނުއުޫޞލުން ހިންގުމުގެ ާޤލާމަރުކަޒީ  

އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި، ދައުވާ ލިބިގަތުމާއި، އަމިއްލަ ނަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ބާރު ލިބި އަމިއްލަ ސިއްކައެއް  



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްވެސް    ،މި މައްސަލައޮންނަ އިދާރާއަކަށްވާތީ،  

 ނަތީޖާއެއް ނުނިކުންނާނެކަމަށާއި، 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރަ ކޮންމެ މަހަކު ޖަމާ ކުރެވެމުން  

ގާނޫނުގެ  ދާއިރު ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  މާއްދާއަށް   128،  ވަނަ 

ޒިންމާއެއްކަމަށް   ކައުންސިލުގެ  ދިނުމަކީ  އިނާޔަތް  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ  ރިއާޔަތްކުރާއިރު، 

 . ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އްސަލަމަ .4

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން  ނެމައްޗަށް ނެރޭ

މައްސަލައި .5 ގޮތުން  މި  މައުޫޟއީ  އިއުތިރާެޟއް  ގައި  އިޖުރާއީ  ފަރާތުންވަނީ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރިން  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ 

ބަޔާންކޮށް  ވެ.  އިވެއެހުށަހަޅާފަ ނުގެންދެވޭނެކަމަށް  ކުރިއަށް  ރައްދުކޮށް  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އެފަރާތުން މައްސަލަ 

އި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބެލުމަށްފަހު، މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ އިއުތިރާާޟ

ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި  

ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ނިންމުމުގެ    މައްސަލައަށް މައުޫޟއީ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް މައްސަލަ

( "އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި  2022ޖޫން    07)  /VTR/IJ/2022-25200ތަފްސީލު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

 ގޮތް" ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށްހުށަހެޅުމަ  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި .6 ދެވުނު   

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންވެސް ަޝފަހީ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.  ،ފުރުސަތުގައި
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ފަރާތުގެ       .7 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި،  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅިފައިމިވާ  މައްސަލަ  ސަބަބުތަކަށާއި،  ބިނާކޮށްފައިވާ  ަޝކުވާ 

ފަރާތުގެ ަޝކުވާއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ ޖަވާބަށް ނަޒަރުކޮށް، މައްސަލައިގެ އަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް 

އިން ފެށިގެން    2022ޖަނަވަރީ    23އިވާ   ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުވި ތާރީހުކަމުގަވާސިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

 ތޯ ބަލަންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  އެފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާ އިނާޔަތުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ލިބިފައިވޭ

ގުޅިގެން  މި މައްސަލައާ .8 ލިޔެކިޔުންތަކަށާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދެފަރާތުން  ގުޅިގެން  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  އި މައްސަލައާ 

 ނަޒަރުކުރާއިރު،    ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް

( ސިޓީއިން، މައްސަލަ  2021އޮކްޓޫބަރު    26)  POD/227/2021/6-188. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު  8.1

މަގާމަށް  ޖެނެރަލުގެ  ސެކްރެޓަރީ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

 އައްޔަނުކުރުމާމެދު އެ އިދާރާގެ ލަފަޔަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

ނަންބަރުއިސްވެ  .8.2 އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު  ޖަވާބުގައި  ސިޓީގެ           ދެންނެވިފައިވާ 

227-HR/188/2021/15    ުސިޓީއާއެކު އެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އެ އިދާރާގެ ނަންބަރ(N)227-2021/23 

އެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުގެ މަގާމަށް    އަށް ބެލުމުން،"ކައުންސިލްގެ ނިންމުން"  (  2021އޮކްޓޫބަރު    31)

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އައްޔަނުކުރުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ގައި   2022ޖަނަވަރީ   23ދެމެދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، އެފަރާތާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނާ  .  8.3

ސޮއި ކުރެވިފައިވާ "ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން" އާއި "ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ  

 CSC/2022/00124(1)ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާން" އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު  

"ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓް" އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ  

 ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތްޖެނެރަލުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކޮ

ޖަނަވަރީ    24ގައި އެ މަގާމަށް އައްޔަނުވުމާއި ގުޅިގެން އެފަރާތުން    2022ޖަނަވަރީ    23މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  .  8.4

ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއިން، އެ ފަރާތަށް އެ މަގާމުގެ    2022

 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  އިރު، މިލަދުންމަޑުލުމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2022/64މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާފިޢުމުޙައްމަދު 
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( އިން އެ އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާ ގޮތް  2022ޖަނަވަރީ    24)  HR/INDIV/2021/3-227އިދާރާގެ ނަންބަރު  

 ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  .  8.5 އުތުރުބުރީ  ޖަނަވަރީ    HR/INDIV/2021/7  (26-227މިލަދުންމަޑުލު 

އްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުގެ  ( ގެ ސިޓީއިން، މައްސަލަ ރ2022ަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު    އަދި  މަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ އެ އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުމާ

މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރުމެއް ނެތިކަމުން، ވަނަ    126އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ އިދާރާއިން ަޝރުއީ މަރުހަލާއަށް މައްސަލަ  

އެ އިދާރާގެ    ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާތީ، ަޝރުއީ މަރުހަލާއިން މައްސަލަ ނިމޭގޮތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރުމާމެދު ނިންމޭ ގޮތެއް އަންގާނެކަމަށް ބަޔާންކޮ

 އަންގާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

އަދި    2022ޖަނަވަރީ    24  އްހުރަސްތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެޅިފައިވާ  .  8.6

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އީމެއިލުތަކުގެ    2022ޖަނަވަރީ    26

އޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެ ގޮތާއި ހާިޟރީ ލޮގް ކޮޕީއިން އެނގެން އޮވެއެވެ. އަދި މި އީމެއިލުތަކުގައި އެފަރާތުގެ މަސް 

 ރާނެ ގޮތް އަންގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ކު

  2022މާރިޗު    03އަދި    2022ފެބުރުވަރީ    23މީގެ އިތުރުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ، އެފަރާތުން      

 އެފަރާތް އައްޔަނުވެފައިވާ  ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުންވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން އެ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި، 

ރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރަ ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަމަލުކުރާނެ  ކޯޑު ކުރުމާއި އެފައަދި އެފަރާތުގެ ހާިޟރީ ރި

 އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   އިދިނުމަށްގޮތެއް އަންގަ

 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2022/64މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާފިޢުމުޙައްމަދު 
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ    އަށް ބެލުމުން،  LERD/227/2022/3-188މިަޝނުގެ ނަންބަރު  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ  .8.7

ފަރާތަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އެފަރާތުގެ އެއްވެސް އިހުމާލެއް ނެތި އެފަރާތުގެ މަގާމުގެ     ވަނީމާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދީފައިނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

  ޒިންމާ އަދާނުކުރެވިކަމަށާއި، އަދި އެފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ލިބެމުން ނުދާކަމުގެ ަޝކުވާ މައްސަލަ 

މަސްއޫލިއްޔަތު   ވަޒީފާގެ  އެފަރާތުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން،  ހުށަހަޅާފައިވުމުގެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި 

މާ  ގެންދިއުމަށް  އަދާކުރެވޭނެ  ދެމުން  އިނާޔަތް  މުސާރައާއި  ހައްގުވާ  ފަރާތަށް  އެ  ގާއިމުކޮށްދިނުމަށާއި،  ހައުލެއް 

 .  ސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިކަން އެނގެން އޮވެއެވެމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން

-227އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިއެވާ ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު      

HR/188/2022/5  (13    ުނިންމ2022ާމާރިޗ އިދާރާއިން  އެ  ސިޓީއިން،  ަޝރުއީ  (  އެއްގޮތަށް  ގޮތާއި  ފައިވާ 

ށާފައިކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ަޝރުއީ މަރުހަލާއިން ހައްލެއް ލިބުމުން މަރުހަލާއިން ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ފަ

 . ނޫނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތް ދެވިދާނެކަމަށް ނުދެކޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ޓްރައިބިއުނަލުގައި  8.8 ވަޒީފާއާބެހޭ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ކު  2022ސެޕްޓެންބަރު    04.  ގެންދެވުނު  ގައި  ރިއަށް 

ފަރާތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރެވުނު    ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތަމްސީލު ކުރިއަޑުއެހުމުގައި

ބައިވެރިވާންޖެހޭ  އެފަރާތް  އެއްގޮތަށް  އެންގުންތަކާ  އަންގާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ތާރީހުން 

ދާކުރުމަށް މިލަދުންމަޑުލު ބައްދަލުވުންތަކުގައާއި ޓްރެއިނިންގތަކުގައި ބައިވެރިވާކަމަށާއި، އެފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަ 

ގެ އިދާރާއަށް ހާިޟރުވުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާކަމަށާ އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާ އިނާޔަތުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ    9  އިސްވެ މި ރިޕޯޓުގެ .9

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެއްވެސް އިހުމާލެއް ނެތި ކަމާއި،  ދީފައިވާ ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތްކަން އެނގެން އޮތް

އި،  ކަމާތްހާިޟރުވެވިފައިނުވާކަން އެނގެން އޮމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެފަރާތަށް  އެފަރާތް އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ މަގާ

ކަ އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  އިދާރާއިން  މިލަދުންމަޑުލު  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްއުންސިލްގެ  ހުރަސްއަޅާކަން    އެފަރާތް 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ދެފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތްއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްކަން ސާބިތުވާތީ،  

   ވެސް ގަބޫލު ކުރާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް މަށްފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ލިބެމުން ނުދާކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،  50ފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ )ވަޒީ 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

 [ މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު މުސާރަ ދޭންވާނެއެވެ. ]ވަގުތީ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ މުސާރަ ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް،  

 މި އިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، 

( 2014)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    R-311/2014)ގަވާއިދު ނަންބަރު:    R-1064/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު     

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  160ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ގެ  2އަށް 

މަތީން  ] ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  ދުވަހަކަށް  މި  ހާޒިރުނުވާ  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފު  ނުލައި  ހަމަޖެއްސުމަކާ  ޗުއްޓީއެއް  ކުރިއަށް 

 މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލެވަންސުން ކަނޑާނީ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލެވަންސުން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ އަދަދެވެ." 

 ،  އިރުމިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    

  08މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީހުން ފެށިގެން މިއަދު )

އްސަލަ ރައްދުވި  މަ   ( ގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތް އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށ2022ްސެޕްޓެންބަރު  

އަމުރުކުރުމަށް   މައްޗަށް  ފަރާތް    (2022ސެޕްޓެންބަރު    08)  މިއަދުއަދި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 

  އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިހާ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތް މަހުން މަހަށް އެފަރާތަށް 

 ން ފެނެއެވެ.  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމަ ދިނުމަށް
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 : ނިންމުން

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި   ،ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއިމައް  ،ދެންފަހެ

ވާހަކަތަކަ ދެއްކި  ބެލިއިރު   ށް ދެފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ،ރިއާޔަތްކޮށް  ނާފިޢު  މައްސަލަ  ފުނަދޫ)  މުޙައްމަދު  ށ.  )ދިވެހި  ހެޕީރޯޒް،   )

 CSC/2022/00124(1)ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު  (  A321982ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

މަގާމަށް    ޖެނެރަލުގެ  ( އިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރ2022ީޖަނަވަރީ    23"ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓް" )

އްޔަނުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، އެފަރާތަށް އެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިވެ އެފަރާތަށް ހައްގުވާ  އަ

އިން ފެށިގެން   2022ޖަނަވަރީ    23މުސާރައާ އިނާޔަތް ލިބެމުން ނުދާތީ، އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރެވުނު ތާރީހުކަމަށްވާ  

ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ، ނަމަވެސް ނުލިބިވާ އުޖޫރަ އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށާއި، ހުށަހެޅި  ރީހާ ހަމައަށް މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމޭ ތާ

މަށް  އެއަށްފަހު މަހުން މަހަށް އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ އެފަރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު މަހުން މަހަށް ދައްކަމުން ގެންދިއު

ގައި   2022  މާރިޗު  16ގެ ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް   މުޙައްމަދު ނާފިޢުއެދިށް  އަމުރުކޮށްދިނުމަ

 ، ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން މައްސަލަ  )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ    2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު  

ރައްދުވި ފަރާތުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަކީ އެފަރާތުގެ އިހްތިސާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއް 

މުވަނީ އެފަރާތުގެ ނޫންކަމަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒި

 އިދާރާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންފެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުންކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 ފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރަ ކަނޑައަޅާފައިވާނެކަމަށާއި، 

 

 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2022/64މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާފިޢުމުޙައްމަދު 

                                            

 

13 ގެ  12 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:  
 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި   7.01)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު( ގެ    R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  

އިނާޔަތް ދޭންވާނީ ބަޖެޓުގައި "މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު" ގެ ކޯޑުގައި ހިމަނައިގެންކަމަށްވާއިރު، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

ނޑައެޅި ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި އެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުގެ މަގާމަށް  އަށް ކަ  2022އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އިދާރާއަށް  އެ  މަހަކު  ކޮންމެ  އަދި  ހިމެނޭއިރު  މުސާރަ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދިނުމަށް  ފަރާތަކަށް  އައްޔަނުކުރެވޭ 

ށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފިނޭންސްއިން ދޫކުރާ ބަޖެޓުގައި އެ މަގާމުގެ މުސާރަ ހިމެނޭކަމަ

މުގެ ތްކުރުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިއާޔަ  7.01ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ގެ  

ވަނަ   128 އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7އިތުރުން، ގާނޫނު ނަންބަރު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރަ ދިނުމަކީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު

ށް ގެންދިއުމަށް އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ން ކުރިއައި، މި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅައިގެއިދާރާގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާ

  ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ިސވްިލ ސަރިވްސ ޮކިމަޝުންނ ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވިއުރ ނުނިކުންނާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ލިޔެކިޔުންތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ދައްކާފައިވާ މި  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  ބެލި  މައްސަލަ  ނާއި، 

އެނގެން އޮތްކަމާއި،   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންކަންމުޙައްމަދު ނާފިޢުއަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތަކީ  ވާހަކަތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރު،  

އައްޔަނު އެފަރާތް  ނާފިޢު  އަ މުޙައްމަދު  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަގާމުގެ  އެފަރާތުގެ   ދާކުރުމަށްކުރެވިފައިވާ  ނަމަވެސް  ކުރި  މަސައްކަތް 

އެފަރާތަށް ނެތި  އިހުމާލެއް  އޮ  ވަޒީފާއަށް  އެއްވެސް  އެނގެން  އިތުރުން،  ތްހާިޟރުވެވިފައިނުވާކަން  ހައްގުވާ އެފަ ކަމުގެ  ރާތަށް 

 ،  ން އޮތަތީސާބިތުވާ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށްވެސްމުސާރައާއި އިނާޔަތް ލިބެމުން ނުދާކަން 

ސެޕްޓެންބަރު   08)އިން ފެށިގެން މިއަދު    2022ޖަނަވަރީ    23މުޙައްމަދު ނާފިޢު ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީހުކަމަށްވާ  

މައްޗަށް   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެއްގުވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތް އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް  ( ގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ހ2022ަ

އިން ފެށިގެން އެފަރާތް އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިހާ ދުވަހުގެ   (2022ސެޕްޓެންބަރު    08)  މިއަދުއަދި    އަމުރުކުރުމަށާ

ނާޔަތް މަހުން މަހަށް އެފަރާތަށް ދެއްކުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މައްޗަށް  ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާއި އި

    އަމުރުކޮށް، އަންގައި 
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ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  )ިތީރްސ( ުދވުަހެގ ެތޭރަގއި    30( އްިނ ފިެށެގން  2022ސެޕްޓެންބަރު    08މިއުަދ )   ެނވަިފިއާވ ަފިއާސިއްސވެެދްނ

)ފެަހްއ( ުދވުަހެގ ެތޭރަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ިލުޔުމްނ ެއްނުގަމްށ މި ަމްއސަލަ    05ެއަކްނ ަހަމޖޭެހާތ    ަފާރަތްށ ަދްއަކިއ، 

 .މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ  ، ަރއުްދިވ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ަމްއަޗްށ ައްނަގއި ައުމުރޮކްށ

 1444 ޞަފަރު 12

 2022ސެޕްޓެންބަރު  08

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 ގެ މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު 


