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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/130 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާގެ   މައްސަލައިގެ ބާވަތް:  ނުލިބުން،  މުސާރަކުރިއެރުން  ސްޕެަޝލް  ކުރިއެރުމުގެ  އާއި 

 އެލަވަންސް އަދި އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ނުލިބުން ޑިއުޓީ 

 2022ފެބުރުވަރީ  08 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އޮކްޓޫބަރު  09 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އިސްމާޢީލް ޒާހިރު )ގުލްހަޒާރުގެ / ފ. ނިލަންދޫ(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A130304)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ފ. ނިލަންދޫ / ގުލްހަޒާރުގެ، އިސްމާޢީލް ޒާހިރު، މައްސަލައަކީ  މި

A130304 )2017 ،2019    ިވިދިވިދިގެން    2021އަދ ހަމައަށް  އަހަރާ  ދުވަހު    02ވަނަ  އަހަރު  )ދޭއް( 

)އަށްޑިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ(   85%އަހަރު    2މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  

ހޯދާފައިވީނަމަވެސް،    އަށްވުރެ މާރކްސް  ފަދައިން  މަތިން  އޮނިގަނޑުގައިވާ  ވަޒީފާގެ  އޮފިސަރުންގެ  ،  2017ލީގަލް 
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ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުންތައް ލިބިފައިނުވާތީ، އިސްމާޢީލް ޒާހިރަށް ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ   2021އަދި    2019

ން ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  )ތިނެއް( ޕްރޮމޯަޝ  3އޮނިގަނޑުން ލިބިދޭންޖެހޭ  

)ތިނެއް( ޕްރޮމޯަޝންއާ ގުޅިގެން މުސާރައާއި ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްއަށް    3އިސްމާޢީލް ޒާހިރަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  

 ފައިސާއިން އުނިވެފައިވާ ފައިސާ  އަންނާނެ ބަދަލާ ގުޅިގެން މުސާރައާއި ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްއާއި އިތުރު ގަޑި

ސިވިލް ސަރވިސް    އިސްމާޢީލް ޒާހިރުއެއްފަހަރާ ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި  

ބަލާފައިވާ    2022  ފެބުރުވަރީ  08ރައްދުވާގޮތަށް    ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 ލައެކެވެ. މައްސަ 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ .1 ހުށަހެޅި  ރައްޔިތެއްކަން    މައްސަލަ  )ދިވެހި  ޒާހިރު  އިސްމާޢީލް  ގުލްހަޒާރުގެ،   / ނިލަންދޫ  ފ. 

ކާޑު ނަންބަރު:   މުޚާ  (A130304އަންގައިދޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތް"  "މައްސަލަ  ފަހުން  ބުކުރެވޭ  ޠަ)މީގެ 

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

އިން ފެށިގެން ނިލަންދެ    2015މޭ    09  ކީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

އައިފަރާތެއްކަމަށާއި،  އަދާކުރަމުން  މަާޤމު  އޮފިސަރ  ލީގަލް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު 

މަާޤމުގެ އަދާކުރާ  ގޮތުގައި    އެފަރާތް  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  -/10,020މުސާރައިގެ  އާއި  ރުފިޔާ(  ވިހި  )ދިހަހާސް  ރ. 

 ރ. )ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތް ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. -/7,107ގޮތުގައި 

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް"   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންއެގޮތުން   1.1

ރައްދުވާގޮތަށް   އަށް  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ހުށަހެޅުމުގެ  ގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

، އެގޮތުން ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޭޑްގެ ކުރިއެރުން ލިބިފައިނުވާތީކަމަށާއި  2021އަދި    2019،  2017އަސާސަކީ  
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލީގަލް އޮފިސަރުގެ މަާޤމު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ހަމަޖައްސާފައިވަނީ    10މޭ    2015 ދުވަހު  ލީގަލް    2014އެޕްރީލް    01ވަނަ  ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ވަނަ ދުވަހު 

ލީގަ  ދަށުން  އޮނިގަނޑުގެ  ވަޒީފާގެ  ސީއެސް  އޮފިސަރުންގެ  މަާޤމުގެ  އޮފިސަރ  ރޭންކް/ގްރޭޑްގެ    2-9ލް 

ފަހުން  ، މަާޤމަށްކަމަށާއި ހެލްތުގެ    2016ޖޫން    20އޭގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ބަދަލުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި،   މަާޤމަށް  އޮފިސަރުގެ  ޢާންމުކޮށްފައިވާ    2014އެޕްރީލް    01ލީގަލް  ދުވަހު  ވަނަ 

ފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ގްރޭޑް އަދި މަާޤމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ އުޞޫލުގައި މުސާރައާއި  ލީގަލް އޮ

ތެރެއިން   މިންގަނޑުގެ  އަސާސީ  ދިނުމުގެ  ކުރިއެރުން  ނިޒާމުން  ގްރޭޑުގެ  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު    2މަސައްކަތުގެ 

ވިދިވިދިގެން % ހޯދުމުން    85އަހަރު  މާކްސް  މަތިން  ލިބޭނެކަމަށް މާކުހަށްވުރެ  ކުރިއެރުން  ގްރޭޑުގެ  މުސާރަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

 01އަށް،    2017ޖަނަވަރީ    31އިން    2016ޖޫން    20އަށް،    2016ޖޫން    19އިން    2015މޭ    09  1.2

އަށް،  2020ޖަނަވަރީ  31އިން  2018ފެބުރުވަރީ   01، އަށް 2018ޖަނަވަރީ   31އިން  2017ފެބުރުވަރީ 

ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަދިޔަ މުއްދަތުގައި  އަށް    2021ޖަނަވަރީ    31އިން    2020ފެބުރުވަރީ    01އަދި  

% ފޯމުން  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މައްސަލަ    85މަސައްކަތުގެ  ލިބިފައިވާކަމަށާއި،  މާކްސް  މަތިން  މާކުހަށްވުރެ 

އޮނިގަނޑުގައި   ވަޒީފާގެ  އޮފިސަރުންގެ  ލީގަލް  ފަރާތް  މަާޤމުގެ  ހުށަހެޅި  އޮފިސަރ  ލީގަލް  ބަޔާންކުރާގޮތަށް 

އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން    2ރޭންކް/ގްރޭޑްގައި    2-9ސީއެސް  

 ކަމަށާއި، ވާނެއިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައި  85އަހަރު % 2ވިދިވިދިގެން 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   2016އަދި    2015އެގޮތުން ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ލިބިދޭންޖެހޭ ގޮތަށް   1.3

ވަނަ އަހަރު ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ލިބި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   2017ބެލުމުގެ ފޯމާއި މުއްދަތަށް ބެލުމަށްފަހު  

ސީއެސް   މަާޤމުގެ  އޮފިސަރ  ލީގަލް  އަދި  ރޭންކް  3-9ހުންނާނީ  އަހަރު    2017/ގްރޭޑުގައިކަމަށާއި،  ވަނަ 

ލިބިފައިވާނަމަ   ކުރިއެރުން  ގްރޭޑުގެ  ފެންވަރު    2018އަދި    2017ލިބެންޖެހޭ  މަސައްކަތުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރު ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ލިބި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   2019ބެލުމުގެ ފޯމާއި މުއްދަތަށް ބެލުމަށްފަހު  
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ސީއެސް    ހުންނާނީ މަާޤމުގެ  އޮފިސަރ  ފަރާތަށް ރޭންކް/ގްރޭޑުގައިކަމަށާއި،    4-9ލީގަލް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  2020އަދި    2019ވަނަ އަހަރު ލިބެންޖެހޭ ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާނަމަ    2019ވަނަ އަހަރާއި    2017

ބެލުމަ މުއްދަތަށް  ފޯމައި  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އަހަރުގެ  ގްރޭޑުގެ    2021ށްފަހު  ވަނަ  އަހަރު  ވަނަ 

ސީއެސް   މަާޤމުގެ  އޮފިސަރ  ލީގަލް  ހުންނާނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބި   5-9ކުރިއެރުން 

ފަރާތް ރޭންކް/ގްރޭޑުގައިކަމަށާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިދީފައިވާނަމަ  ކުރިއެރުން  ގްރޭޑު  ހުރިހާ  ދެންނެވުނު  އި، 

އެންމެ މަތީ ގްރޭޑުގައިކަމަށާއި، އެއާއެކު ކޮންމެ ގްރޭޑް ކުރިއެރުމަކާއެކު  ހުންނާނީ ލީގަލް އޮފިސަރ މަާޤމުގެ  

 އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އަސާސީ މުސާރަ ބަދަލުވެގެންދާނެކަމަށްވެސް

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އޮނިގަނޑުން  މައްސަލަ  އޮފިސަރުންގެ  ލީގަލް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،   3ހޭ  ލިބިދޭންޖެ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  ޕްރޮމޯަޝން  )ތިނެއް( 

ލިބިދޭންޖެހޭ   އެލަވަންސްއަށް    3އެފަރާތަށް  ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް  މުސާރައާއި  ގުޅިގެން  ޕްރޮމޯަޝންއާ  )ތިނެއް( 

އެލަވަންސްއާއި ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް  މުސާރައާއި  ގުޅިގެން  ބަދަލާ  އުނިވެފައިވާ  އަންނާނެ  ފައިސާއިން  ގަޑި  އިތުރު   

އަމުރުކޮށްދިނުމަށް މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއވާ    ކަންފައިސާ 

  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ފާަރުތެގ  އެގޮތުން   .3 ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފާއބެހޭ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތން  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައށް 

ުރުކުރުމްނ،  ަޒްޓަރިއިބުއނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނ

ަފާރތަށް   ުހށެަހިޅ  ާޢްނުމޮކށަްފިއާވ  2017ިޑެސނަްބުރ    03ަމްއސަަލ  ަވޒާީފެގ  ގިައ  އިޮފަސުރްނެގ  ީލގްަލ   

އްޮފ   ިމިންސްޓރީ  އެދި  ިދުނަމށް  ަފާރތަށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ުކިރެއުރްނ  ްގޭރުޑެގ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ޮއިނަގނުޑަގިއ 

ަގިއ ުހށެަހިޅ ިސވްިލ ސަރިވްސ ޮކިމަޝަންށ ުހށެަހިޅ ޕޮްރޯމަޝްނ ިރުކެއްސާޓ    2019ަޖަނަވީރ    06ހްެލްތ ިއްނ  

ިންނަމިއ، ިސވްިލ ަސރިވްސ   2017ަބުރ  ިޑެސްނ   03ުގިޅެގްނ   ިދުނަމްށ  ެފިށެގްނ އަެފރަާތްށ ޕޮްރޯމަޝްނ  ިއްނ 

ަންނަބުރ  ެދްއިވ ޗްިޓ'  2022އެޕްރްީލ    CSC/2022/00622   (12(51)  ޮކިމަޝްނެގ  ކިުރެއުރްނ  'ަވޒާީފެގ  ( ގެ 

ެގ މާލްިއަޔުތެގ ަގާވއުިދ( ެގ  )ަދއަުލުތ  R-20/2017ިއްނ ަވޒާީފެގ ުކިރެއުރްނ ދަީފއާިވަކަމާށިއ، ަގާވއުިދ ންަނަބުރ  
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ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ަގއި ުމަވްއޒުަފްނެގ ަމާޤަމްށ ުނަވތަ ަވޒާީފައްށ ައްނަނ ބަދަަލާކ ުގޅެިގްނ ެދޭވ ުމާސަރައްށ   7.09

ްއ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިފޭންނސް ެއްންޑ ްޓެރަޜީރއަށް  ުނަވަތ އަެލަވްނަސަކްށ ބަދެަލްއ ައްނަނ ަނަމ ެއ ެގެނޭވ ބަދެަލ

ުކިރެއުރެމއް  ައްނަގްނާވ މާުސަރިއެގ  ުމަވްއޒަަފކްަށ  ަގއި  )ށ(  ާމއާްދެގ  އެ  އަދި  ބާަޔްނޮކށްފިައާވަކަމާށިއ  ެނަކަމށް 

ުހިރަކްނ   ަފިއާސ  ަބޖުެޓަގއި  ަމްޝަވާރޮކްށ  ިޒްނމާާދުރެވރާިޔ  މީާލ  ގޭުޅޮގުތްނ  ެއަކާމ  ުކިރްނ  ިދުނުމެގ 

ށަހިެޅ ަފާރތްަށ ެދަވަނ ފަަހަރށް އިަދ ިތްނަވަނ ފަަހަރށް  ަޔީގްނުކަރްނާވެނަކަމްށ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހ

ޮކިވްޑ ުދަވްސަވަރީކ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ޯފުމަގިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިލޭބެނަކުމަގިއ  ުކިރެއުރްނ  ގެ    19-ްގޭރުޑެގ 

ައަޅ ިފަޔަވޅަުތެކްއ  ަސުރާކުރްނ  ޮގުތްނ  ުކަޑުކުރުމެގ  ަޚރުަދ  ަދއަުލުތެގ  ގިުޅެގްނ  ޙަާލާތ  ިދަޔ  ެޕްނަޑިމްކެގ  ުމްނ 

ނިުދުނމަށް   އަެލަވްނެސްއ  ެއްއެވްސ  ަފށަާފިއުނާވ  ޭދްނ  އެހަާތަނށް  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ުދަވްސަވަރަކްށާވިއުރ، 

ަނނަްބުރ   ިފޭންންސެގ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  (  2020ެފުބުރަވީރ    04)   B3/CIR/2020/05-13ައްނގަާފިއާވަކްނ 

ާމިރުޗ    B3/CIR/2020/30   (18-13ަސރިކއާުލިއްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކަމާށިއ، އިަދ ެއ ިމިންސްޓީރގެ ަންނަބުރ  

-13( ަސރިކއާުލާއިއ، ަނނަްބުރ  2020ޭމ    16)   B3/CIR/2020/30-13( ަސރިކއާުލާއިއ، ަނނަްބުރ  2020

B3/CIR/2020/44   (24    ަސރިކުއ2020އަޮގްސުޓ އެ    2020ޮނެވނަްބުރ    30ައށް    1ާލެގ ޖުަދވުަލ  ( އަދި 

ުމަވްއޒުަފްނަނށް   ފަަދިއްނ  ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ  ުނުކާތަގިއ  ަޙވާލެާދުވުނ  ިއްސެވ  ިއޞާްލުޙަގިއެވްސ  ެގެނސަްފިއާވ  ަގިއ 

 ، އާެހަތަނށް ޭދނަްފށަާފިއުނާވ ެއއެްވްސ އަެލަވްނެސްއ ނިުދުނަމްށ ައްނގަާފިއާވ ެއްނުގްނ ަދމަަހްއޓަާފިއާވަކަމާށިއ

)ަދއަުލުތގެ    11/ 2016ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ( ާއިއ ާޤޫނުނ ަންނަބރު    43ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނެގ   3.1

ަވަނ ާމއްދާާއިއ ެދްނެނުވުނ    7.04ުމާސަރިއެގ ިސާޔަސުތެގ ާޤޫނނު( ާއިއ، ަދއުލުަތެގ މިާލްއަޔުތގެ ަގާވއުިދެގ  

ާމއާްދަތަކ ަސރިވްސެއްނމަެހިއ  ިސވްިލ  ރާިޢަޔތުްކާރިއުރ،  ެއްނމަެހއި  ށް  ަދއަުލުތެގ  ިހެމނެޭހްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ެގ 

ިއްސ   ަފާރަތީކ ޭނަޝންަލ ޭޕ ޮކިމަޝްނަކާމިއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތްއ ަކނަޑެއުޅުމަގިއ ެއްނމެ 

ްފ  ަދއަުލުތެގ ަބެޖޓްުނ ަޚރަދަުތްއ ުކުރާމުގޭޅ ެއްނމަެހިއ ަކްނަކުމގިައ ިސާޔަސުތތްައ ަކނަޑއާަޅީނ ިމިންސްޓީރ ޮއ

އެެހނަްކުމްނ ެއ ަސރިކއާުލަތާކިއ، ަރއީސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ ިފޭންނުސްނަކްނ ސުާފޮކްށ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކަމާށިއ،  

ަންނަބރު   ރާިޢ2020ޑެިސްނަބުރ    POL(RA)/13/2020/246   (14-1އޮފުީހެގ  ިސީޓއަށް  ްތުކާރިއުރ،  ަޔ( 

ްސަތްއ ިދުންނ ަމުޑަޖްއސުާލަމށް ިމިންސްޓީރ އޮފް  ުކިރއުެރްނ ިދުނާމިއ ިއުތރު އަެލަވްނ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ ަމާޤުމެގ
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ިސީޓަގިއ   ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ދްެނެނުވުނ  ޮއްނަނަކަމާށިއ،  ެދްއވަާފިއާވަކްނ  ުހއަްދ  ިފޭންނަސްށ 

ިމިންސްޓީރިއްނ   ެއ  މިހަާތަނށް  ިރިވުއޮކްށ  އުަލްނ  ެއަކްނަކްނ  ފަަދިއްނ  ެއްނުގެމްއ    ޢްާއުމަބާޔްނކޮށަްފިއާވ 

ިމިންސްޓީރެގ   ެއ  މުެދަކނޑުާލަމްށ  ހަަމެޖްއުސްނ  އަެލަވްންސަތއް  ިއުތރު  ުމަވްއޒުަފނަްނށް  ައްނގަާފިއުނާވީތާއިއ 

ަމްއަޗށް   ޮކމަިޝުނެގ  ަޢމުަލުކުރަމީކ  ެއނުްގްނަތަކށް  އެ  ެދިމޮއތީަތާއިއ،  ެއްނގްުނަތއް  ެއްނގި  ަސރިކއާުލަތުކްނ 

ަމ ެއަކުމަގއި  މިިހނަދްށ  ާލިޒުމަކަމަކްށުވުމްނ،  ަޢމުަލުކުރަމީކ  ފަަދިއްނ  އެދަިފިއާވ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ްއސަަލ 

 ޮކިމަޝަންށ ާބެރއް ުނަވތަ ިއޚްތާިޔެރްއ ިލބަިފިއާވަކެމްއ ޫންނަކމާަށިއ،  

ުމަވްއޒުަފްނަންށ ެދވޭ ްގޭރްޑ ޕޮްރޯމަޝްނ ިދުންނ ަވުގތީ ގުޮތން ަމުޑަޖްއސުާލަމްށ ިމިނސްްޓީރ އްޮފ ިފޭންންސ   3.2

ޮކިމަޝަންށ ުކިރެއުރްނ  ިއްނ  ގޭްރްޑ  ެދޭވ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ައްނަގންދްެނ  ގެޮތްއ  ަވިކ  ލަފާދަީފިއާވީތ،   

ަންނަބރު   ަދްނަނަވިއ  (  2021ސެޕެްޓްނަބރު    05)   POD/CIR/2021/121-188ަމުޑަޖްއސުާލަމްށ 

ިއްނ   ެއ  ޮކށަްފިއާވެނަކަމާށިއ، ާޢްއުމަސރިކއާުލ  ުކިރެއުރާމިއ  ުމާސަރިއެގ  މާަޤާމިއ  އެެހްނެމ  ަލަވްންސަތްއ  ަހަމ 

  ާޢްއމު ިދުންނ ަމުޑަޖްއސާލަާފިއަވީނ ަހަމެއަކިނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ޫންނަކަމާށއި، ިސވްިލ ސަރިވްސެގ  

ޙާލެަތްއަގިއ   ެއްއ  ަފާރތާ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުމަވްއޒުަފްނންެއ  ެއަތެކއް  ތިބި  ޮއިނަގނޑަުތުކަގއި  ާޚްއސަ  އިަދ 

ަސރިވްސެގ ިސވްިލ  ިމީއ  ަމ  ިތިބަކމާަށިއ،  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ޢަދެަދްއެގ  ިހެމޭނ  ްޞިގަނ  ެއަކެމްއަގިއ  ަލަޙުތ 

ަކެމްއަކަމްށާވިއުރ، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއވާފަަދ ައުމެރްއ ޮކިމަޝުނެގ ަމްއަޗށް  

ަކމާަށިއ، ޭއެގ ަސަބުބން  ެނރެެދްއަވއިިފަނަމ ެއިންނުމަމީކ ޮކިމަޝަންށ ަތނީްފުޒުކެރވާިދނެފަަދ ިންނުމަމަކްށ ުނާވެނ

ާގްތަކެމްއަކަމްށ ެވސް ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތން  ައނާްދާޒ ުނުކެރވޭފަަދ ޮގްނޖުެހނަްތެކްއ ުކިރަމިތުވަމކީ ނަުހނު 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

އެދިފައިވަނީ، .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  އެދިފައިވާ    މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޕްރޮމޯަޝން  03މައްސަލަ  ގެ  )ތިނެއް( 

 03)ދޭއް( ވަނަ ޕްރޮމޯަޝން އަދި    02)އެކެއް( ޕްރޮމޯަޝން އެފަރާތަށް ދީފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތަށް    1ތެރެއިން  

)ތިނެއް( ވަނަ ޕްރޮމޯަޝން ހަމަޖެހިފައި ނުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އެންގެވުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ހުށަ މައްސަލަ  މަތިންކަމުގައިވާތީ،  ކުރިއެރުމާއި ގޮތުގެ  މަާޤމުގެ  އެފަރާތަށް  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހެޅި 
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ނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން  ކަ  މުސާރަ ދިނުމަށް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި   .5

ހެ ޝަފަހީ  ދެފަރާތުންވެސް  ފުރުަޞތުގައި  ދެވުނު  ހުށަހަޅަން  ހެކިން  މި  ކި  ޝަފަހީ  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، 

 މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ޝަފަހީ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިނުވާނެއެވެ.  

ފަރާތު .6 ހުށަހެޅި  އެފަރާތަމައްސަލަ  ަޝކުވާއަކީ  މައިގަނޑު  އެއް    03ޙައްުޤވާ  ށް  ގެ  ޕްރޮމޯަޝން  )ތިނެއް( 

އެ   ލިބިދިނު  03ދީފައިނުވާތީ  ޕްރޮމޯަޝން  ދެންނެވުނު    ންކަން )ތިނެއް(  އޮތްއިރު،  )ތިނެއް(   03އެނގެން 

ކުރިއެރުމާއި   މުސާރައިގެ  މުއްދަތުގެ  އެ  ޙައްުޤވާނަމަ  ޙައްުޤވޭތޯއާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޕްރޮމޯަޝން 

 )ތިނެއް( ޕްރޮމޯަޝނަށާއި، ޙައްުޤވާ މުއްދަތުތަކަށް  03 ހަމައެއް އޮތްތޯ ކަނޑައެޅުމަށް އެ  ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދެވޭނެ

 ވަކިވަކިން ބެލުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  

 ގެ ރޭންކް(   3-9ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯޝަން )ސީއެސް   .7

ކަމަށް އެފަރާތުން ބުނާ   2017މޭ    10މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯަޝން ޙައްުޤވާ ތާރީޚަކީ   7.1

އޮފިސަރުންގެ   ލީގަލް  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ބުނުމާ 

އޮނިގަނޑު   ގޮ  2014ވަޒީފާގެ  ދެވޭނެ  ކުރިއެރުން  ގްރޭޑުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ތްތައް 

މާކުހަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ހޯދުމުން    85އަހަރު ވިދިވިދިގެން %  2މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  

މާކުހަށްވުރެ މަތިން ހޯދުން އެއީ   85އަހަރު އެގްރިގޭޓް %  3ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  

މުވައްޒަފުގެ   ގްރޭޑް ދެވޭނީ  ކުރިއެރުން  ގްރޭޑުގެ  މިންގަނޑުކަމަށާއި،  އަސާސީ  ދިނުމުގެ  ޕްރޮމޯަޝން 

ތައްޔާރުކުރާ   ބިނާކޮށް  އަޚްލާުޤގެ މައްޗަށް  އާއި  ހާިޟރީ  އިތުރުން  ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

ދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް  ޕްރޮމޯަޝން ކްރައިޓީރިއާއިންކަމަށާއި، މަާޤމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ އި

އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއިން އެ އަހަރެއްގެ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ނިންމާ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް  
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ަޝނުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ  ފާސްކޮށް ހުށަހެޅުމުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި 

ކުރިއެރުން    2014އޮނިގަނޑު   ވަޒީފާގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދިނުމަށް  ގައި 

އެ   ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ކޮމިޓީއިން  އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ  އިދާރާގެ  އެ  އެދި 

ށާއި އެހެންނަމަވެސް  ނުދެކޭކަމަ  އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން އެފަރާތަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ކޮމިަޝނުން ދޭންޖެހޭކަމަށް

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  ކޮމިަޝންގެ    2017ޑިސެންބަރު    03މައްސަލަ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޙައްޤުވާގޮތަށް  ގައި 

އިން 2022އެޕްރީލް    CSC/2022/00622  (12(51)ނަންބަރު   ޗިޓް'  ދެއްވި  ކުރިއެރުން  'ވަޒީފާގެ   )

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯަޝން ދެވިފައިވާނެކަމަށެވެ.

 CSC/2022/00622(51)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު   7.2

ކުރިއެރުނ2022ްއެޕްރީލް    12) 'ވަޒީފާގެ  ހުރި (  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން  އަށް  ޗިޓް'  ދެއްވި   

ސީއެސް  2)ގްރޭޑް    2-9ސީއެސް   ރޭންކުން  ގެ  ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން  3)ގްރޭޑް    9-3(  ރޭންކަށް  ގެ   )

ތާރީޚަކީ   ގެނައި  ބަދަލު  އެ  އޮންނަކަމާއި،  އޮންނަކަން    2017ޑިސެންބަރު    03އެނގެން  އެނގެން  ކަން 

 .  ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މައްސަލަ   7.3 ގޮތުން  ޗިޓުގައިވާ  އެ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ޗިޓާ  ދެންނެވުނު 

ޑިސެންބަރު    03ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  

ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ފުރަތަމަ  ވަޒީފާ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ތަށް  ކަމަށްވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  2017

އަށްކަމަށްވާއިރު،    2017މޭ    10އަހަރު ހަމަވާނީ    2ގައިކަމަށްވެފައި އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން    2015މޭ    10

ގެ    2014ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުން އައި ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު  

އޮނިގަނޑު  ދަ ވަޒީފާގެ  އޮފިސަރުންގެ  ލީގަލް  ހަމަނުޖައްސައި  ދިނުން  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ގެ    2017ށުން 

ދަށުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙައްުޤތަކަށް އުނިކަމެއް  

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމެއްކަމަށާއި،  ޕްރޮމޯަޝން    2017  މޭ  11ލިބޭނެ  ފެށިގެން  އިން 

ޙައްުޤވާނެކަމަށާއި، އަދި ޕްރޮމޯަޝން ޙައްުޤވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ މުވައްޒަފަކަށް ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުމާއި އެ  
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ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  މުސާރަ  އެއްގޮތަށް  ބަދަލާއި  އަންނަ  މުސާރައަށް  ގުޅިގެން  ކުރިއެރުމާ 

 ފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން ފާހަގަކޮށް

ލިޔެކި 7.4 ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  ވަޒީފާގެ  އެގޮތުން  އޮފިސަރުންގެ  ލީގަލް  ދިރާސާކުރިއިރު،  ބަލައި  ޔުންތައް 

( ގެ  2014އެޕްރީލް    01އޮނިގަނޑު  ޞަފްޙާގައި  6(  އޮފިސަރުންނަށް    ،ވަނަ  ގެ    CS9-3ލީގަލް 

-9އި "ލީގަލް ދާއިރާގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީއެސް ގްރޭޑް/ރޭންކް ގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގެ އަސާސީ ަޝރުތުގެ ގޮތުގަ

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

އޮނިގަނޑުގެ    85އަހަރު % އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކަމަށް  ހޯދާފައިވުން"  މާކްސް  މަތިން  ވަނަ    13އިން 

 ؛ގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ އުޫޞލު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ އުޫޞލުގެ ގޮތުގައިމު ޑް އަދި މަޤާ ގްރޭަޞފްޙާގައި  

ޑަށް އަދި  "މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތަށް ކަމޭހިތައިގެން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއް ގްރޭޑުން އަނެއް ގްރޭ 

 މަޤާމަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނެއެވެ. މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި އުޞޫލުންނެވެ. އެއް މަޤާމުން އަނެއް 

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި ކްރައިޓީރިއާތައް ވާންވާނީ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް   .1

ކޮމިޓީ  ދިނުމުގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކުރިއެރުން  މަޤާމުގެ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ކޮމީޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ތައްޔާރުކޮށް  އިން 

 މިންގަނޑުތަކަކަށެވެ. ނުވަތަ ކްރައިޓީރިއާތަކަށެވެ.  

އެންޑް  .2 މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ދިނުމަށްޓަކައި  ކުރިއެރުން  މުވައްޒަފުންގެ  ޝަރުތުހަމަވާ  ދިނުމަށް  ކުރިއެރުން    މަޤާމުގެ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާނީ އެ މުވައްޒަފަކު ސީދާ ރިޕޯޓްކުރާ ސުޕަވައިޒަރު ދޭ މަޝްވަރާގެ މަތިން އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ  

 ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޜަންގެ އެންމެ އިސްވެރިއެކެވެ.  

ޖެނެރަ  .3 ކައުންސެލް  ނުވަތަ  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް  ހުށަހަޅާނީ  އެދި  ދިނުމަށް  ޕަރމަނަންޓް  ޕްރޮމޯޝަން  އޮފީހުގެ  ނުވަތަ  ލް 

 ސެކްރެޓަރީ އެކަމަށް ޢައްޔަނުކުރާ މުވައްޒަފެކެވެ.  

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދޭނީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއިން އެ އަހަރެއްގައި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން   .4

 ހެޅުމުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ." ދިނުމަށް ނިންމާ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް ފާސްކޮށް ހުށަ 

 ؛ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުޫޞލުގެ ގޮތުގައިމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  7.5
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ބެލުމުގެ ނިޒާމަށާއި، ޙާޟިރީ އަދި  "މަޤާމުގެ ތެރެއިން މުސާރަ ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބަލާނީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  

ތެރެ  މަޤާމުގެ  އެގޮތުން  ކްރައިޓޭރިއާއިންނެވެ.  ޕްރޮމޯޝަން  ތައްޔާރުކުރެވޭ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އަޚްލާޤުގެ  މަސައްކަތުގެ  އިން  މުވައްޒަފުގެ 

 ؛މުސާރަ ގްރޭޑްގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަކީ 

 ؛މާކުހަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ހޯދުމުން، ނުވަތަ   85އަހަރު ވިދިވިދިގެން %   2ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   .1

 މާކުހަށްވުރެ މަތިން ހޯދާފައިވުން. މި ދެ މިންގަނޑަށެވެ."   85އަހަރުގެ އެގްރިގޭޓް %   3މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން   .2

ފާހަގަކުރެވޭއި  7.6 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އަށް   2016ޖަނަވަރީ    31އިން    2015މެއި    10ރު،  މިފަދައިން 

ފޯމް   ބަލާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  "ސިވިލް  އިން  2015ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ   "

)އަށްޑިހަ ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ފަންސާސް   89.51%  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ޖުމުލަ މާކްސްގެ ގޮތުގައި

  2017ޖަނަވަރީ   31އިން  2016ފެބުރުވަރީ  01ލިބިފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިންސައްތަ( އެކެއް 

" އިން  2016އަށް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް  

ގޮތުގައި މާކްސްގެ  ފަރާތަށް  ޖުމުލަ  ހުށަހެޅި  ޕޮ  91.37%  މައްސަލަ  އެކެއް  ހަތް  )ނުވަދިހަ  ތިރީސް  އިންޓް 

"ސިވިލް   2018ޖަނަވަރީ    31އިން    2017ފެބުރުވަރީ    01އަދި  އިންސައްތަ(   ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ  އަށް 

 92.9" އިން ޖުމުލަ މާކްސްގެ ގޮތުގައި %2017ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން ދެންނެވުނު  ސް  )ނުވަދިހަ ދޭއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް އިންސައްތަ( މާކް 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ވަޒީފާ  7.7 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން،  ކަންކަމަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އެހެންކަމުން 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ސީއެސް  )ދޭ  02އަދާކުރަންފެށި  ވަންދެން  އަހަރު  ވަޒީފާގެ    2-9އް(  މަާޤމުގައި  ގެ 

ދޭ އެ  އިތުރުން  އަދާކުރުމުގެ  ވިދިވިދިގެން    އްމަސްއޫލިއްޔަތު  ފޯމުތަކުން  ފެންވަރުބަލާ  މަސައްކަތުގެ  އަހަރުގެ 

  )އަށްޑިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން މައްސަލަ   85%

ސީއެސް   ގޮތުގައި  ޕްރޮމޯަޝންގެ  ފުރަތަމަ  ފަރާތަށް  ކުރިއެރުން    3-9ހުށަހެޅި  ވަޒީފާގެ  ގްރޭޑަށް  ގެ 

 ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 
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ޚިލާފުވެފައިވާއިރު،   7.8 ދެފަރާތުން  ތާރީޚާމެދު  ލިބެންޖެހޭ  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ދެންނެވުނު  އެހެންނަމަވެސް، 

ސިވިލް  މައްސަލަ   ފަރާތް  ތާރީޚަކީ  ހުށަހެޅި  ފެށި  އަދާކުރަން  ވަޒީފާ  ކަން    2015މޭ    10ސަރވިސްގެ 

 2015މޭ    09)ދޭއް( އަހަރު ވާ ތާރީޚަކީ    02އެނގެން އޮތްއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ ވަޒީފާގައި  

ގްރޭޑުގައި   ހުރި  ކުރިން  އެފަރާތަކުން  ލިބުމަށްޓަކައި  ކުރިއެރުން  ގްރޭޑުގެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން    02ކަން 

އިން   2-9އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސީއެސް  

ގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައިކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،   2015މޭ    09ގެ ގްރޭޑަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނީ    3-9ސީއެސް  

އި ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔައީ ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ  އެގޮތުން އެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ ކަނޑައަޅާއިރު، އެ މުއްދަތުގަ

( އޮނިގަނޑު  އޮނިގަނޑުގައިވާގޮތުން،  2014އެޕްރީލް    01ވަޒީފާގެ  އެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  އަށްކަން   )

އޮފިސަރުންނަށް   ލިބުމުގެ    CS9-3ލީގަލް  ކުރިއެރުން  ގެ  ގްރޭޑް/ރޭންކް  ަޝރުތަކީގެ  "ލީގަލް    އަސާސީ 

އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު    2ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން    2-9ދާއިރާގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީއެސް 

ވިދިވިދިގެން   ނިޒާމުން  %  2ބެލުމުގެ  ކަ  85އަހަރު  ހޯދާފައިވުން"  މާކްސް  މަތިން  މަށް  އިން 

މިބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   އަސާސީ  ދިނުމަށް  ކުރިއެރުން  "މަސައްކަތުގެ  ގްރޭޑޫގެ  ތެރޭގައި  ންގަނޑުގެ 

ނިޒާމުން   ބެލުމުގެ  %  3ފެންވަރު  އެގްރިގޭޓް  ވެސް    85އަހަރުގެ  ހޯދާފައިވުން"  މަތިން  މާކުހަށްވުރެ 

މަާޤމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ަޝރުތުހަމަވާ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ހިމެނޭތީއާއި،  

އެން މެނޭޖްމަންޓް  ރިޕޯޓްކުރާ  ރިސޯސް  ސީދާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ހުށަހަޅާނީ  ކޮމިޓީއަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޑް 

އެންމެ  ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޜަންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  އޭނާ  މަތިން  މަްޝވަރާގެ  ދޭ  ސުޕަވައިޒަރު 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ދޭނީ  ކުރިއެރުން  މަާޤމުގެ    އިސްވެރިއެއްކަމަށާއި، 

ކޮމިޓީއިން އެ އަހަރެއްގައި މަާޤމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ނިންމާ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް ފާސްކޮށް ހުށަހެޅުމުން 

ދެންނެވުނު   ކޮމިަޝނުންކަމަށް  ސަރވިސް  އެ    2014ސިވިލް  އޮތުމުން،  ބަޔާންކޮށްފައި  އޮނިގަނޑުގައި  ގެ 

އިތުރުން ަޝރުތުގެ  އަސާސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތަށް   އޮނިގަނޑުގައި  ވަޒީފާދޭ  އިޚްތިޔާރުތަކެއް  އިތުރު 

ބުރަވެ އެދިފައިވާ  ވޭތީ،  ލިބިދީފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  ދެންނެވުނު 
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ޙައްުޤވާކަމަށް   2017މޭ    10ފަދައިން   ޕްރޮމޯަޝން  ފުރަތަމަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތާރީޚުގައި  ގެ 

 މައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  ކަނޑައަޅާނެ ހަ

އިން ފެށިގެން ފުރަތަމަ    2017މޭ    10ވަނަ ނަންބަރުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    7.8މި ރިޕޯޓުގެ   7.9

ޕްރޮމޯަޝން ދޭންޖެހޭ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅިނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ސިވިލް  

( 'ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން  2022އެޕްރީލް    12)  CSC/2022/00622(51)  ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު

( ގެ ރޭންކުން ސީއެސް  2)ގްރޭޑް    2-9ދެއްވި ޗިޓް' އަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރި ސީއެސް  

 03  ( ގެ ރޭންކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، އެ ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚަކ3ީ)ގްރޭޑް    9-3

ޕްރޮމޯަޝން    2017ޑިސެންބަރު   ފުރަތަމަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމުން،  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް 

 ކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.    2017ޑިސެންބަރު  03ދީފައިވާ ތާރީޚަކީ 

 ގެ ރޭންކް(   4-9ދެވަނަ ޕްރޮމޯޝަން )ސީއެސް   .8

ސީއެސް   8.1 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އިން   3-9މައްސަލަ 

އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ  އެވެ.    2019މޭ    10އަށް ދެވަނަ ޕްރޮމޯަޝން ޙައްުޤވާ ތާރީޚަކީ    4-9ސީއެސް  

ޓްރައިބިއުނަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ރައްދުވި  ބަޔާނުގައި ށް  ޚުލާސާ  އަދި  ބަޔާނާއި  ފުރަތަމަ 

ދެވަނަ ފަހަރަށް އަދި ތިންވަނަ ފަހަރަށް ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން    ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

ދުވަސްވަރަކީ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިބޭނެކަމަށް  ކުރިއެރުން  ގްރޭޑުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިފައިނުވަނީ 

ގެ ޕެންޑަމިކްގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތަކެއް    19-ކޮވިޑް

އެއްވެސް އެލަވަންސެއް   ފަށާފައިނުވާ  ދޭން  އަޅަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރަކަށްވާއިރު، މުވައްޒަފުންނަށް އެހާތަނަށް 

( ގެ  2020ފެބުރުވަރީ    04)  B3/CIR/2020/05-13ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު  

 ވެ. ސަރކިއުލއާއިން އަންގާފައިވާތީކަމަށެ
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ވަޒީފާގެ   8.2 އޮފިސަރުންގެ  ލީގަލް  ދިރާސާކުރިއިރު،  ބަލައި  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  އެގޮތުން 

( އޮފިސަރުންނަށް    6ގެ    (2017ޑިސެންބަރު    03އޮނިގަނޑު  ލީގަލް  ަޞފްޙާގައި  ގެ   CS9-4ވަނަ 

ވަޒީފާގެ   އޮފިސަރުންގެ  "ލީގަލް  ގޮތުގައި  ަޝރުތުގެ  އަސާސީ  ލިބުމުގެ  ކުރިއެރުން  ގެ  ގްރޭޑް/ރޭންކް 

އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ    2ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން    3-9އޮނިގަނޑުގެ، ސީއެސް

ފައިވުން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ  އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާ  85އަހަރު %  2ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  

ވަނަ ޞަފްޙާގައި ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި "މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން    13އޮނިގަނޑުގެ  

ފެންވަރު   މަސައްކަތު  މަސައްކަތްކޮށް  ގްރޭޑެއްގައި  ހުރި  އެވަގުތު  މުވައްޒަފު  ބަލާނީ  ހަމަކުރުމުގައި  ަޝރުތު 

ގޮތުގައި  ބެލުމުގެ   މިސާލެއްގެ  އިތުރުން  ބަޔާންކުރުމުގެ  މިފަދައިން  މާކުސްތަކަށެވެ."  ލިބިފައިވާ  ނިޒާމުން 

މަާޤމުގެ ސީ.އެސް އޮފިސަރ  އަހަރުވެ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު    2ގްރޭޑުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ    2-9"ލީގަލް 

ރެ މަތިން މާކުސް ހޯދާފައިވާނަމަ އަށް ވު  85ގެ ގްރޭޑުގައި ވިދިވިދިގެން %  2-9ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ސީ.އެސް

 އަށް ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދޭންވާނެއެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   3-9ސީއެސް 

އިތުރުން 8.3 "ސިވިލް    2018ޖަނަވަރީ    31އިން    2017ފެބުރުވަރީ    01  މީގެ  ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ  އަށް 

 92.9" އިން ޖުމުލަ މާކްސްގެ ގޮތުގައި %2017 ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް  ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ

މާކްސްއާއި،   އިންސައްތަ(  ނުވައެއް  ޕޮއިންޓް  ދޭއް  ޖަނަވަރީ   31އިން    2018ފެބުރުވަރީ    01)ނުވަދިހަ 

ފޯމް    2019 ބަލާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  "ސިވިލް  ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ  އަށް 

)ނުވަދިހަ ހަތެއް ޕޮއިންޓް ތިރީސް އެކެއް އިންސައްތަ(   97.31އިން ޖުމުލަ މާކްސްގެ ގޮތުގައި %"  2018

"ސިވިލް    2020ޖަނަވަރީ    31އިން    2019ފެބުރުވަރީ    01އާއި   ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ފޯމް   ބަލާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  މާކްސްގ2019ެސަރވިސް  ޖުމުލަ  އިން  ގޮތުގައި  "   

ފަރާތަށް   93.25% ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާކްސް  އިންސައްތަ(  ފަންސަވީސް  ޕޮއިންޓް  ތިނެއް  )ނުވަދިހަ 

 ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/130މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އިސްމާޢީލް ޒާހިރު

                                             

 

27 ގެ  14 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:  

 

އެހެންކަމުން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފުރަތަމަ  8.4

 02ގްރޭޑުގައި    3-9އިން ފެށިގެން ސީ.އެސް    2017ޑިސެންބަރު    03ޕްރޮމޯަޝން ލިބުނު ތާރީޚުކަމަށްވާ  

)އަށްޑިހަ   85ގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމުތަކުން %)ދޭއް( އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް، އެ ދެ އަހަރުގެ މަސައްކަތު

ފަހެއް އިންސައްތަ( މާކްސް ހޯދާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގްރޭޑުގެ ދެވަނަ  

އޮނިގަނޑު   ވަޒީފާގެ  އޮފިސަރުންގެ  ލީގަލް  ލިބުމަށް  ަޝރުތުތައް   2017ކުރިއެރުން  ބަޔާންކުރާ  ގައި 

ރައްދުވި  ފުރިހަމަވާކަމަށް   މައްސަލަ  ޙައްުޤވުމާމެދު  ޕްރޮމޯަޝން  ދެވަނަ  އެފަރާތަށް  އަދި  ބުރަވެވޭތީއާއި 

ނެތަތީ،   އެނގެން  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  އިޢުތިރާެޟއްކޮށްފައިވާކަން  އެއްވެސް  ފަރާތުންވެސް 

އެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ދިފައިވާ 

 ޙައްުޤވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ގެ ކުރިއެރުން  4-9އެފަރާތަށް ދެވަނަ ޕްރޮމޯަޝންގެ ގޮތުގައި ސީ.އެސް

 ގެ ރޭންކް(   5-9)ސީއެސް    ތިންވަނަ ޕްރޮމޯޝަން  .9

ސީއެސް   9.1 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އިން   3-9މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެވެ.    2021މޭ    10އަށް ދެވަނަ ޕްރޮމޯަޝން ޙައްުޤވާ ތާރީޚަކީ    4-9ސީއެސް  

ސެޕްޓެންބަރު    15އާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާ  މިފަދައިން ފާހަގަކުރިނަމަވެސް،

ދެވުނު   ގައި  2022 ޕްރޮމޯަޝން  ފުރަތަމަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ  އަޑުއެހުމުގައި  އޮތް 

ފަރާތަށް    2017ޑިސެންބަރު    03ތާރީޚުކަމަށްވާ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން،   ތިންވަނައަށް 

އި، ނަމަވެސް އެ ޕްރޮމޯަޝން ދެވިފައިނުވަނީ ކަމަށާ  2021ޑިސެންބަރު    03ޚަކީ  ޕްރޮމޯަޝން ޙައްުޤވާ ތާރީ

ރިޕޯޓުގެ   އެންގެވުންތަކުގައި    8.1މި  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަދައިން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ގައިވެސް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށެވެ.

އޮފިސަރުންގެ އެގޮތުން   9.2 ލީގަލް    6  2017އޮނިގަނޑު    ވަޒީފާގެ  ލީގަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަޞފްޙާގައި  ވަނަ 

ބަލާއިރު،   ަޝރުތަށް  އަސާސީ  ގޮތުގެ  ކުރިއެރުންދެވޭ  ގްރޭޑުގެ  އަސާސީ    CS9-5އޮފިސަރުންނަށް  ގެ 

 ؛ަޝރުތުގެ ގޮތުގައި
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 VTR/2022/130މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އިސްމާޢީލް ޒާހިރު

                                             

 

27 ގެ  15 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:  

 

އްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ  އަހަރު މަސަ   2ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން    4-9. ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީއެސް 1" 

 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން."    85އަހަރު %   2ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  

އިތުރުން،   9.3 ބަޔާންކޮށްފައިވުމުގެ  އަށް   2020ޑިސެންބަރު    31އިން    2020ފެބުރުވަރީ    01މިފަދައިން 

މަ  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  "ސިވިލް  ފޯމް  ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ  ބަލާ  ފެންވަރު  އިން  2020ސައްކަތުގެ   "

ގޮތުގައި % މާކްސްގެ  އިންސައްތަ( މާކްސްއާއި،    97.78ޖުމުލަ  އަށެއް  ހަތްދިހަ  ޕޮއިންޓް  ހަތެއް  )ނުވަދިހަ 

ފަރާތަށްއަށް    2021ޑިސެންބަރު    31އިން    2021ޖަނަވަރީ    01 ހުށަހެޅި  މާކްސްގެ    މައްސަލަ  ޖުމުލަ 

މާކްސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި   އެއް ޕޮއިންޓް ފަސްދޮޅަސް އެކެއް އިންސައްތަ()ނުވަދިހަ ހަ  96.61%ގޮތުގައި  

  ގައި ސީއެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ   2022އޮކްޓޫބަރު    06އެފަރާތުން  ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން  

“PA Result Details”  ްފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގެ ކޮޕީއަށް ބެލުމުނ 

 2015މޭ    10އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އެހެންކަމުން   9.4

ސީ.އެސް    މިހުރިކަން އެނގެން އޮތުމުންއިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ލީގަލް އޮފިސަރުގެ ވަޒީފާގައި ދެ

ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  8.5ގެ )ދޭއް( އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް މި ރިޕޯޓު 02ގްރޭޑުގައި  9-4

% ފޯމުތަކުން  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އަހަރުގެ  ދެ  އެ  ފަހެއް    85ބަލަންޖެހޭކަމާއި،  )އަށްޑިހަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގްރޭޑުގެ   ތުމުން،މާކްސް ހޯދާފައިވާކަން އެނގެން އޮއަށްވުރެ މަތިން  އިންސައްތަ(  

ގައި ބަޔާންކުރާ ަޝރުތުތައް   2017ލިބުމަށް ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު    ތިންވަނަ ކުރިއެރުން

ގެ ތާރީޚުގައި   2021ޑިސެންބަރު    03ފުރިހަމަވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި އަދި އެފަރާތަށް ތިންވަނަ ޕްރޮމޯަޝން  

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައް   އިޢުތިރާްޟކޮށްފައިވާކަންޙައްޤުވުމާމެދު  އެނގެން  މި  ތެރެއިން  ސަލައިގެ 

އެދިފައިވާ    ނެތަތީ، ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

 ޙައްުޤވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ގެ ކުރިއެރުން  5-9ފަދައިން އެފަރާތަށް ތިންވަނަ ޕްރޮމޯަޝންގެ ގޮތުގައި ސީ.އެސް

  3-9ންކުރެވުނު ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތަށް ސީއެސްއެހެންކަމުން އިސްވެބަޔާ .10

ފަދައިން ލިބިފައިވާ  ކުރިއެރުން  ސީއެސް    4-9ސީއެސް  ގެ  ކުރިއެރުން    5-9އާއި  ޙައްުޤވާކަމަށް  ގްރޭޑުގެ 
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ކުރިއެ ގްރޭޑުތަކުގެ  އެ  ކުރިއެރުމާއި  ގްރޭޑުގެ  ދެންނެވުނު  މުސާރައާއި  ރުމާ  ބުރަވެވުނުނަމަވެސް،  އެއްގޮތަށް 

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ  ލިބެންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ބަދަލާ  އަންނަ  ޢިނާޔަތްތަކަށް 

އަމުރުކުރާނެ މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް  

 ؛އޮތްތޯ ބަލާއިރު ާޤނޫނީ ހަމައެއް 

ފާހަގަކޮށްފައި 10.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޗިޓުން   2022އެޕްރީލް    12އެފަރާތަށް  ވަނީ  މައްސަލަ  ދީފައިވާ  ގައި 

ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވީނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެ ޗިޓުގައި ބަޔާންކުރާ މުސާރައިގެ    3-9ސީއެސް

ނުކުތާއާ   މި  ދީފައިނުވާކަމަށެވެ.  ބުނެފައިވަނީ  ކުރިއެރުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފުރަތަމަ  ގުޅިގެން 

ދީފައިނުވަނީ   ޕްރޮމޯަޝން  ތިންވަނަ  އާއި  ދެވަނަ  އަދި  ފަށާފައިނުވަނީ  ދޭން  މުސާރަ  ޕްރޮމޯަޝންގެ 

 ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުންކަމަށެވެ.

 ؛އެގޮތުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލިއިރު 10.2

ނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އިްޤތިޞާދަށް  ދު 10.2.1

ކުރާނެކަމަށް  އަސަރު  ނޭދެވޭ  އިްޤތިޞާދަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅިގެން  ބަދަލުތަކާއި  އަންނަމުންދާ 

ވާ މިންވަރަށްވުރެ އާމްދަނީ ދަށްވުން ލަފާކުރެވޭތީ، މި އަހަރަށް ފާސްކުރެވިފައި ވާ ބަޖެޓުގައި ލަފާކުރެވިފައި 

 B3/CIR/2020/05-13ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނެންސް ނަންބަރު  އެކަށީގެންވާ

  " އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 2020( "މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ  2020ފެބުރުވަރީ    04)

 -:ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން

 )ހ( ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް އެއްވެސް އާ މަާޤމެއް ނުއުފެއްދުން.  

އެއްވެސް    )ނ( އައު  ފަށައިނުވާ  ދޭން  މިހާރު  ހިމެނިފައިވީނަމަވެސް،  އެލަވަންސްއެއް  ބަޖެޓުގައި 

 އަހަރުތެރޭގައި ދޭން ނުފެށުން.
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ހިމަނާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ދެންނެވުނު ސަރކިއުލާއާ ޙަވާލާދީ އެ ސަރކިއުލާގައި  މިކަންކަން   10.2.2

ފި ދީފައިވާ  އިތުރުން  އިރުާޝދު  ނަންބަރު  ޔަވަޅުތަކުގެ  ފިނެންސް  އޮފް  -13މިނިސްޓްރީ 

B3/CIR/2020/15  (18    ު2020މާރިޗ " ސަރކިއުލަރ  (  ގައި  "  2020މާލިއްޔަތާބެހޭ 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި،  

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

 ން.މަާޤމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނުނެގު 

 ން. ނުދިނުމުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ދެމުން ނުދާ އެއްވެސް އެލަވަންސްއެއް   -

އޮންނަކަމާއި،  މިކަންކަން   10.2.3 އެނގެން  ނަންބަރު  ހިމަނާފައިވާކަން  ފިނެންސް  އޮފް  -13މިނިސްޓްރީ 

B3/CIR/2020/44  (24    ުމާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ  2020އޮގަސްޓ" )ގައި ދައުލަތުގެ  2020 "

  މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ކުރުމަށް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން  ޚަރަދުތައް ކުޑަ

 ؛ތެރޭގައި

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

 މަާޤމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނުނެގުމާއި،

 ނުދާ އެއްވެސް އެލަވަންސްއެއް ނުދިނުމާއި،   މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ދެމުން -

ނުނެގުން - މުވައްޒަފުން  ހުއްދަނެތި  މިނިސްޓްރީގެ  ފިނެންސް  މަާޤމަކަށް  އައު  މިކަންކަން ، އެއްވެސް 

 ހިމަނާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ   10.2.4

 ( ސިޓީއަށް ބެލުމުނ2020ްޑިސެންބަރު   14) POL(RA)/13/2020/246-1ނަންބަރު 

"ދައުލަތުެގ އޮފީސްތަކުން މުަވއްޒަފުްނެގ މުސާރައިެގ ކުރިއެރުން ދިުނމަށާއި ޕްރޮމޯޝަން ދިުނމުެގ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަމުންދާ  

ކޮިވޑް ހުށަހެޅުންތައް    19-ކަމަށާއި،  މިފަދަ  އަންނަ  އޮފީސްތަކުން  ޮގތުން  ކުޑަކުރުމުެގ  ޚަރަދުތައް  ދައުލަތުެގ  ުގޅިެގން  އާއި 

މަޑު  ކުރިޔަށް   2021ޖައްސާލާފައިާވނެކަމަށާއި،  މިަވުގތަށް  މަޑުޖައްސާނުލައި  ކުރުން  ޚަރަދުތައް  މިފަދަ  އަހަރުެވސް  ަވނަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/130މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އިސްމާޢީލް ޒާހިރު
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އާއި ގުޅިެގން އިޤްތިޞާދަށް ދިމާެވފައިާވ ހީަނރުކަމުެގ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ ލިބުްނ    19-ެގްނދިއުމަކީ ކޮިވޑް

ބަ  ދަނޑިވަޅުަގއި  މި  އޮފީސްތަކުެގ  ދަތިެވފައިާވ  ބަޖެޓުްނ  ދައުލަތުެގ  ދާނެކަމެއްކަމުން،  ބޮޑުެވެގން  ބުރަ  އިތުރަށް  ޖެޓަށް 

މުަވއްޒަފުްނނަށް މަޤާމުެގ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، އައު އެލަަވްނސްތައް ދިުނމާއި ޕްރޮމޯޝަން ދިނުން ަވުގތީ ޮގތުން ހުއްޓާލުމާމެދު 

 އިަގއި ދަންނަަވމެެވ.ލަފާފުޅަކަށް އެދިަވޑައިެގން ލިޔުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

އޮފީސްތަކާއި،  އިދާރާތަކާއި،  މިނިސްޓްރީތަކާއި،  ބަޖެޓުްނ  ދައުލަތުެގ  ޮގތަށް،  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  މިނިސްޓްރީން  ތިޔަ 

މުއައްސަސާތަކުެގ މުަވއްޒަފުްނނަށް މަޤާމުެގ ކުރިއެރުން ދިުނމާއި، އައު އެލަަވންސްތައް ދިނުމާއި ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުެގ ކަންކަްނ 

ުގތީޮގތުން މަޑުޖައްސާލެއްުވމަށް އެްނމެ ރަނަގޅުކަމަށް ދަންަނަވން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވދާޅުިވއެެވ. ނަމަެވސް މިޮގތަށް ަވުގތީ  ަވ

މަޑުޖައްސާލަނީ   ރިިވއުކުރެއްުވމަށް    2021ޮގތުން  މިކަން  އަލުން  އެއަށްފަހު  ނިމެްނދެންކަމަށާއި،  މަސް  ޖޫން  އަހަރުެގ  ަވަނ 

ަވނަ އަހަރު    2021ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެެވ. އަދި ސަރކާރުެގ ސިޔާސަތަކަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިެގްނ،  ދަންަނަވން ރައީސު

އިތުރު އެލަަވްނސްއެއް ަވކި މުއައްސަސާއަކަށް ދޭން ކަނޑައަޅުއްަވއިފިކަމުަގއިާވނަމަ، ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން މިކަން ހަމަޖެހޭނަމަ، މި  

 ށް ބޭއްުވމަށް ދަންަނަވން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުިވއެެވ." އެލަަވްނސްތައް ހަމަޖެއްސޭޮގތަ

ފަރާތުން  10.2.5 ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން 

އަދި   އިސްވެރިން  ޒިންމާދާރު  ޖެނެރަލުންނާއި،  ސެކްރެޓެރީ  އެކްޓިންގ  ސެކްރެޓެރީންނާއި،  ޕަރމަނަންޓް 

ފޮނުވާފައިވާ  ޒިންމާދާރުވެ ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ރިންނަށް  ވެބްސައިޓުގައި  ކޮމިަޝނުގެ  އެ  ސިވިލް  އަދި 

ނަންބަރު   ނޯޓް  ސަރކިއުލަރ  ކޮމިަޝނުގެ  ޖޫން   POD/CIR/2021/96   (22-188ސަރވިސް 

 ( 'ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅުން' ސިޓީއަށް ބެލުމުން،2021

މާލިއްޔަ ަގާވއިދުެގ  "ދައުލަތުެގ  ަގއި    7.08ތުެގ  )ށ(  ެގ  ކުރިއެރުްނދިނުން(  މަޤާމުެގ  ހަމަޖެއްސުމާއި  މީހުން  )މަޤާމަށް 

މުަވއްޒަފުްނެގ   ތިބި  މަޤާމުތަކުަގއި  ހަމަޖެހިފައިާވ  ބޮޑުާވޮގތަށް  މުސާރަ  ހަމަުވމުން  މުއްދަތެއް  ަވކި  މީހަކު  ހުރި  "މަޤާމުަގއި 

ކަ އެ  ބޮޑުކުރަްނާވނީ  އެލަަވންސް  ފައިސާ  މުސާރައާއި  ބަޖެޓުގައި  މަތިން  ޮގތުެގ  އުސޫލުތަކުަގއިާވ  ކަނޑައެޅިފައިާވ  މަށް 

ހުރެެގންެނެވ." މިޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ، ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ މަޤާމުެގ އޮިނަގނޑު އެކުލެިވފައިާވޮގތުން މަތީ ރޭންކްެގ  

)ސެޓްފިކެޓް ކުރިއެރުމާއި  ރޭންކުެގ  ަވޒީފާެގ  ދެޭވ  ހަމަުވމުން  ޕްރޮމޯޝަން(،  ޝަރުތު  ރޭންކެއްގައި    އެ  މުއްދަތެއްގައި  ވަކި 

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

ން ހުރުމާއެކު، އެ ދާއިރާއެއްގެ  ޕްރޮމޯޝަން )ޕީއޭ ޕްރޮމޯޝަން( ދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެ 

 " "މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ" ގެ ހުއްދައާ އެކުގައި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ފަރާތުން  10.2.6 ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން 

ޖެނެރަލުންނާއި،   ސެކްރެޓެރީ  އެކްޓިންގ  ސެކްރެޓެރީންނާއި،  އަދި  ޕަރމަނަންޓް  އިސްވެރިން  ޒިންމާދާރު 

-188ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ސަރކިއުލަރ ނޯޓް ނަންބަރު  

POD/CIR/2021/121 (05    ުތިބި 2021ސެޕްޓެންބަރ އޮނިގަނޑުތަކުގައި  ވަޒީފާތަކުގެ  'ފަންނީ   )

ގޮ ވަގުތީ  ދިނުން  ކުރިއެރުން  ގްރޭޑް  ދެވޭ  ސިޓީއަށް މުވައްޒަފުންނަށް  މި  ގުޅޭ'  މަޑުޖައްސައިލުމާ  ތުން 

 ބެލުމުން، 

ެގ ބަލިމަޑުކަމާ ުގޅިެގން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިެވފައިާވ އިޤްތިޞާދީ ތަދުމަޑުކަމުން އަރައިަގތުމަށްޓަކައި ދައުލަތުެގ   19-"ކޮިވޑް

ޮގތުން، ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ އަޅާފިޔަވަޅެއްެގ  ޮގތުން  ކުޑަކުރުމުެގ  ތިބި  ޚަރަދުތައް  އޮިނަގނޑުތަކުގައި  ަވޒީފާެގ  ފަންނީ   

ގްރޭޑް   ދެޭވ  ރިޢާޔަތްކޮށް  އެޕްރައިސަލްއަށް(  )ޕަރފޯމަްނސް  ފެންވަރަށް  މަސައްކަތުެގ  މުއްދަތަށާއި  ޚިދުމަތުެގ  މުަވއްޒަފުްނނަށް 

ދެއްާވފައި  ލަފާ  ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  މަޑުޖައްސައިލުމަށް  ޮގތުން  ަވުގތީ  ދިނުން  ސިިވލް ކުރިއެރުން  ދިެވހި  ާވތީ، 

ފެންަވރަށް  މަސައްކަތުެގ  މުއްދަތަށާއި  ޚިދުމަތުެގ  މުަވއްޒަފުްނނަށް  ތިބި  އޮނިަގނޑުތަކުަގއި  ަވޒީފާެގ  ފަންނީ  ސަރިވސްެގ 

 ރިޢާޔަތްކޮށް ދެޭވ ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުން މިހިނދަށް މަޑުޖައްސައިލުމަށް ިނންމާފައިާވ ކަމުގައި ދަންަނވަމެެވ. 

ސިިވ ސަނަދެއް  ނަމަެވސް،  ފެންަވރެއްެގ  ަވކި  މުަވއްޒަފުންނަށް  ތިބި  އޮިނަގނޑުތަކުަގއި  ަވޒީފާތަކުެގ  ފަންނީ  ސަރިވސްެގ  ލް 

ހާޞިލްކުރުމުން ދެޭވ ޕްރޮމޯޝަން )ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮމޯޝަން( ދިނުމަށް އެންމެ ރަނގަޅުކަމުަގއި މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިްނ  

ކަނޑައެޅިފައިާވ އި  2021އޮކްޓޫބަރު    1ލަފާދެއްާވފައިާވތީ،   ކަންތައް  ދިުނމުެގ  ޕްރޮމޯޝަން  ސެޓްފިކެޓް  ފެށިެގން  ން 

އުޞޫލުތަކުެގ ތެރެއިން ކުރިއަށް ެގްނދިއުމަށް ދަންަނވަމެެވ. އަދި ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮމޯޝަން ޗިޓު ޖެހިނަމަެވސް އެ ޗިޓާ އެއްޮގތަށް  

މުވައްޒަފުންނަށްެވސް،   ނުާވ  ހަމަޖެހިފައި  އިނާޔަތްތައް  ޮގތުެގ    2021އޮކްޓޫބަރު    1މުސާރައާއި  ޗިޓުތަކުގައިާވ  ފެށިެގން  އިން 

 މަތިން މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދެއްަވްނ ފެއްޓެުވމަށް ދަންަނވަމެެވ..."

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ނ( އަދި    43)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނު( ގެ    5/2007ާޤނޫނު ނަންބަރު   10.2.7

 )ރ( ގައި،

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

 ".ެވމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީެގ ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަުނންނެ 
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އިނާޔަތްތައް،  )" މުސާރައާއި  ދެޭވ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދަެގ  މި  ލަފާެގމަތިްނ،  ޓްރެޜަރީެގ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ނ( 

ލިބިެގްނެވއެެވ."  ކޮމިޝަަނށް  އިޚްތިޔާރު  ބަދަލުކުރުމުެގ  ަވކިމުއްދަތަކަށް،  ބަޔާްނެވެގްނާވ  ސަބަބުން،  ޙާލަތެއްެގ  ޚާއްޞަ   ކުރިމަތިާވ 

މި  )" ކޮްނމެ  ރ(  މަދުެވެގން  ނިްނމުންތައް،  ނިްނމާ  ދަށުން  ެގ  )ނ(  ކޮމިޝަނުްނ    3މާއްދާެގ  އެއްފަހަރު،  މަހަކުން 

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

 އެއްފަދައިން ލިބޭނެޮގތް ހަމަޖައްސަންާވނެއެެވ." ލިބެމުްނއައި އިނާޔަތްތައް، ކުރިޔެކޭ 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

 ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި،  7.08)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  10.2.8

ަވޒީފާއަށް   މީހަކު  މެުނީވ  މަޤާމަކަށް  ހުއްދަދީފައިާވ  އަދި")ހ(  ނުާވނެއެެވ.  ަވޒީފާއަކީ  ހަމަޖައްސައިެގްނ  ހަމަޖައްސާ 

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

 ާވްނާވެނއެެވ."  މަޤާމަކަށް

ބޮ)" މުސާރަ  ހަމަވުމުން  މުއްދަތެއް  ަވކި  މީހަކު  ހުރި  މަޤާމުަގއި  ހަމަޖެހިފައިާވށ(  ތިބި  ޑުާވޮގތަށް  މަޤާމުތަކުގައި 

އެލަަވންސް ބޮޑުކުރަްނާވނީ އެކަމަށް ޮގތުެގ މަތިން   މުަވއްޒަފުްނެގ މުސާރައާއި  ކަނޑައެޅިފައިާވ އުސޫލުތަކުަގއިާވ 

 ".ބަޖެޓުަގއި ފައިސާ ހުރެެގންެނެވ

 ؛ގައިގެ )ހ( އަދި )ށ(  7.09މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި މި ގަވާއިދުގެ  10.2.9

މުސާރައަށް ދެޭވ  ގުޅިެގްނ  ބަދަލަކާ  އަންނަ  ަވޒީފާއަށް  ުނަވތަ  މަޤާމަށް  މުވައްޒަފެއްެގ  އެލަަވްނސަކަށް  ")ހ(  ނުަވތަ 

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަްނަގންާވނެއެެވ."  ބަދަލެއް އަންަނނަމަ، އެ ެގެނޭވ ބަދަލެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް

ކުރިއެ )" މުސާރައިެގ  މުވައްޒަފަކަށް  ކުރިންށ(  ދިނުމުެގ  ކުރިއެރުމެއް  އެ  ދޭނަމަ،  ގުޅޭޮގތުން  ރުމެއް  އެކަމާ 

ފައިސާ   މާލީޒިންމާދާރުެވރިޔާއާ މަޝްަވރާކޮށް ބަޖެޓުަގއި ފައިސާ ހުރިކަން ޔަީގންކުރަްނާވެނއެެވ. އަދި ބަޖެޓުގައި 

 ެގ ކުރިއެރުން ދޭްނާވެނއެެވ."ފަރާތުން ހަމަޖައްސާ ޮގތެއްެގމަތިން މުސާރައި ހުރިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް ަވޒީފާދިން

ަވަނ މާއާްދެގ )ށ(    37ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުޖމޫްހިރްއާޔެގ ާޤޫނުނައާސީސެގ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   10.2.10

 ަގިއ  
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އެކަށީެގންާވ އުޖޫރައެއް  "ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރެޭވ، ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްަގއި މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުރާ މަސައްކަތާ  

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

 ހަމައަކުން ަވޒީފާެގ ކުރިއެރުން ލިބުމުެގ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިެގންެވއެެވ."

 ގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަ

 ުނުކތަާތުކެގ އީަލަގިއ ާވޞުިލވަެފިއަވީނ ައްނަނިނިވ ިންނުމމެަށވެ. އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ  10.3

އެކުލެވިފައިވާގޮތުން މަތީ ރޭންކްގެ ަޝރުތު ހަމަވުމުން   10.3.1 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަާޤމުގެ އޮނިގަނޑު 

ޕް )ސެޓްފިކެޓް  ކުރިއެރުމާއި  ރޭންކުގެ  ވަޒީފާގެ  ރޭންކެއްގައި  ރޮމޯަޝން(،  ދެވޭ  އެ  މުއްދަތެއްގައި  ވަކި 

ދެވޭ   ހޯދުމުން  މާކުސް  މަތިން  ވުރެ  ވަކިއިންސައްތައަކަށް  ބެލުމުން  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ޚިދުމަތްކޮށް 

ބަޖެޓުން   ހުށަހަޅަންވާނީ،  ކޮމިޝަނަށް  އެދި  ދިނުމަށް  ޕްރޮމޯޝަން(  )ޕީއޭ  ޕްރޮމޯޝަން  ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ 

ހު ކަމުގައި ޚަރަދުކުރެވެން  އެކުގައި  ހުއްދައާ  ގެ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ"  "މާލީ  ދާއިރާއެއްގެ  އެ    ރުމާއެކު، 

ޒިންމާދާރު   ޖެނެރަލުންނާއި،  ސެކްރެޓެރީ  އެކްޓިންގ  ސެކްރެޓެރީންނާއި،  ޕަރމަނަންޓް  ބަޔާންކޮށް 

ފޮނުވާފައިވާކަން   ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް ސިޓީ  އަދި  ަނއިސްވެރިން  ޮކިމަޝުނެގ  ނަްބރު  ިސވްިލ ަސރިވްސ 

188-POD/CIR/2021/96   (22    ިއސްވެ  2021ޫޖްނ ޮއްނަނކާަމިއ،  ެއނެގން  ބުެލުމން  އަށް   )

ބުެލުމްނ   ިލުޔަމްށ  އުަލން    2021ޫޖްނ    22ެދްނެނުވުނ  ިދުންނ  ްޕޮރޯމަޝްނ  ްގޭރްޑ  ފިެށެގްނ  ިއްނ 

ްޕޮރޯމަޝަންށ ްގޭރްޑ  މިިލުޔުމަގިއ  ުބަރެވޭވަކާމިއ،  އާިދާރެއްއެގ    ަފްއޓަާފިއާވަކަމްށ  ެއ  ުހށަަހަޅްނާވނީ  އެދި 

ަކުމަގިއ   ުހއަްދާއެއުކ  ިޒްނމާާދުރެވިރާޔެގ  މީާލ  އާިދާރެއްއެގ  ެއ  ހުުރާމެއުކ  ުކެރެވްނ  ަޚރުަދ  ަބެޖުޓްނ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން އްޮނަނަކާމިއ،  

ަރީއ 10.3.2 ޮފުނވަާފިއާވ  ައްށ  ިފެންނސް  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  އޮފުީހްނ  ސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ 

ާއއި    19-( ިސީޓަގިއ ކިޮވްޑ2020ޑެިސްނަބުރ    24)   POL(RA)/13/2020/246-1އޮފުީހެގ ަންނަބުރ  

  ިއ، ުގިޅެގްނ ަދއަުލުތގެ ަޚރަދު ުކޑުަކުރަމްށ ަދއަުލުތގެ ަބެޖުޓން މިިންސްޓީރަތާކިއ، އާިދރަާތާކިއ، އީޮފްސަތާކ

ިރެއުރްނ ިދުނާމިއ ައުއ އަެލަވްންސަތްއ ިދުނާމިއ ްޕޮރޯމަޝން  ުމައްއަސާސަތުކެގ ުމަވްއޒުަފްނަންށ ަމާޤުމެގ ުކ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/130މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އިސްމާޢީލް ޒާހިރު

                                             

 

27 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
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ަކްނަކްނ   ެއންމެ    2021ިދުނުމެގ  މުަޑަޖްއސުާލަމްށ  ަވުގީތގުޮތްނ  ިނޔަަލްށ  ޫޖްނމުަހެގ  އަަހުރެގ  ވަަނ 

ައށް    2021ަރނަގުޅަކަމްށ ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔ ވާިދުޅވަެފިއާވަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނަކާމިއ، ަނަމެވްސ ޫޖން  

ަބާޔްނ  ފުަހ ިސީޓަގިއ  ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ިނުމަމށްފަހު  ެދްނެނުވުނ  ަމްސ  ޫޖން  ޮގަތށް  ުކރްައވަާފިއާވ 

ިދުނުމގެ   ްޕޮރޯމަޝްނ  ިދުނާމއި،  އަެލވްަންސަތްއ  ައުއ  ިދުނާމިއ،  ުކރެިއުރްނ  ަމާޤުމެގ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ 

 ުއޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ންެތަކާމިއ،  ަކްނަކްނ ަވުގީތގުޮތްނ ަމުޑަޖްއސަާލްނ ިންނިމ ިންނުމން އުަލްނ ިރިވ

ޮއުތަމށްފަހު   10.3.3 ުނކޮށް  ިރިވުއ  މިާލްއަޔތާބެހޭ  އެފަަދިއްނ  ައއިފަދަ  ުކަރުމްނ  ާޢްނމު  ުކިރން  ުނަވތަ 

ިމިއން   ަދމަަހްއޓަާފިއާވކާަމިއ  ަކްނަކން  ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ  ަރސްމީ  މަޢޫުލެއްއެވްސ  ަސރިކއާުލަތުކަގިއ  ާމެތްއ 

ަސަބުބްނ   ާންނަގިއ  އާިދާރައުކްނ ޢަދުުލެވިރ    ޮއުތުމގެ  ިލުބަމކީ  ެގއުްލެމްއ  ުނަޙްއުޤ  ޭއގެ  ުމަވްއޒަަފްށ 

ެފިށެގން   ާތރުީޚްނ  ަބާޔްނުކރާ  ަހްއުޤާވަކަމްށ  ުކިރެއުރން  ަވޒާީފެގ  ުމަވްއޒަފްުނަންށ  ަސަބެބްއޫންނަކާމއި، 

ުމަވްއޒުަފްނަނ ެއްއޮގަތްށ  ުއޞާޫލ  ބާަޔްނުކާރ  ިލބެިދޭވެނަކަމްށ  ުކިރެއުރުކިރެއުރްނ  ުކިރެއުރާމ  ްށ  ެއ  ާމިއ، 

ަވނަ    37ނޭުދަނަމ، ެއީއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުޖމޫްހިރްއާޔެގ ާޤޫނުނައާސީސެގ    ެއްއޮގަތްށ ުމާސަރިއެގ ުކިރެއރްުނ

ުބަރެވޭވީތ ަކަމށް  ަމުޙޫރުމުކުރން  ަޙްއުޤން  އެ  ަހިނޮކށް  ިލބިދޭެވ ަޙްއޤު  ަދުށން  ިސވިލް  ،  ާމއާްދެގ )ށ( ގެ 

( ސީިޓައށް ރާިޢަޔްތޮކށް  2021ޫޖން    22)   POD/CIR/2021/96-188ަބުރ  ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ަންނ 

ހިފެެހްއޓަިފިއާވ    2017ިޑެސނަްބުރ    03 ުކިރެއުރްނނުދީ  ަޙްއުޤާވ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ައށްފުަހ 

ަބާޔްނކޮށެްދވަިފިއުނާވތީ،   ަފާރަތްށ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ހުށަހެޅި ަސަބެބްއ  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި    މި 

ޙައްުޤވެފައިވާ    2017ޑިސެންބަރު    03ފަރާތަށް   ފެށިގެން  ުކިރެއރަުމްށ    CS9-3އިން  ސިވިލް ްގޭރުޑެގ 

ނަންބަރު   ކޮމިަޝންގެ  'ވަޒީފާގެ  2022އެޕްރީލް    CSC/2022/00622  (12(51)ސަރވިސް   )

މުސާރައާއި   ޙައްުޤވާ  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ޗިޓް'  ދެއްވި  ޑިއުޓީކުރިއެރުން  އަށްވާ ސްޕެޝަލް 

ޑިސެންބަރު    03ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ފައިސާއާއި އިތުރު ގަޑިއަށްވާ ފައިސާ  

  CS9-5ިއްނ ފިެށެގން    2021ިޑެސްނަބުރ    03ްގޭރުޑެގ ުކިރެއުރާމިއ،    CS9-4އިން ފެށިގެން    2019

ުމާސަރާއިއ   ަޙއުްޤާވ  އަެފރަާތށް  ެއުކރެިއުރްނަތާކެއުކ  އިަދ  ުކިރެއުރާމިއ  ޑިއުޓީއަށްވާ ެގ  ސްޕެޝަލް 
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ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ    މައްސަލަ
އުނިވެފައިވާ  މަހެއްގެ މައްޗަށް  މުސާރައިން  

 ފައިސާ )ރުފިޔާ( 

ފަރާތަށް   މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ މުސާރަ  

 )ރުފިޔާ( 

ފަރާތަށް   މައްސަލަ ހުށަހެޅި
އަސާސީ މުސާރަ   ދާ ލިބެމުން 

 )ރުފިޔާ( 
 ރޭންކް/ގްރޭޑް  ނަގައިދެވޭ މުއްދަތު 

 CS9-3 އަށް  2019ޑިސެންބަރު  02 އިން 2017ޑިސެންބަރު  03 10،020 10،410 390
 CS9-4  އަށް 2021ޑިސެންބަރު  02 އިން 2019ޑިސެންބަރު  03 10،020 10،800 780
 CS9-5  2021ޑިސެންބަރު  03 10،020 11،190 1170

 

 -: މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮމޯޝަންއާ ގުޅިގެން  

ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ  
ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއިން މަހެއްގެ  
 މައްޗަށް އުނިވެފައިވާ ޢަދަދު )ރުފިޔާ( 

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއެކު ސްޕެޝަލް  
ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  
 ލިބެންޖެހޭ ޢަދަދު )ރުފިޔާ( 

ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ  
ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  
ފަރާތަށް ލިބެމުން އައި ޢަދަދު  

 )ރުފިޔާ( 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ  
އަސާސީ މުސާރަ  

 )ރުފިޔާ( 

 ރޭންކް/ގްރޭޑް  ނަގައިދެވޭ މުއްދަތު 

136.5 3643.5 3507 10،410 
  އިން 2017ޑިސެންބަރު  03

 އަށް  2019ޑިސެންބަރު  02
CS9-3 

273 3780 3507 10،800 
  އިން 2019ޑިސެންބަރު  03

   އަށް 2021ޑިސެންބަރު  02
CS9-4 

 CS9-5   2021ޑިސެންބަރު  03 11،190 3507 3916.5 409.5
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ނަންބަރު:  ދެންފަހެ،   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ޒާހިރު  އިސްމާޢީލް  ގުލްހަޒާރުގެ،   / ނިލަންދޫ  ފ. 

A130304 )2017 ،2019    ިވިދިވިދިގެން    2021އަދ ހަމައަށް  އަހަރާ  ދުވަހު    02ވަނަ  އަހަރު  )ދޭއް( 

)އަށްޑިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ(   85%އަހަރު    2މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  

ވަޒީފާގެ އޮފިސަރުންގެ  ލީގަލް  ހޯދާފައިވީނަމަވެސް،  މާރކްސް  މަތިން  ފަދައިން    އަށްވުރެ  ،  2017އޮނިގަނޑުގައިވާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުންތައް ލިބިފައިނުވާތީ، އިސްމާޢީލް ޒާހިރަށް ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ   2021އަދި    2019

)ތިނެއް( ޕްރޮމޯަޝން ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،    3އޮނިގަނޑުން ލިބިދޭންޖެހޭ  

)ތިނެއް( ޕްރޮމޯަޝންއާ ގުޅިގެން މުސާރައާއި ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްއަށް    3ސްމާޢީލް ޒާހިރަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  އި

އަންނާނެ ބަދަލާ ގުޅިގެން މުސާރައާއި ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްއާއި އިތުރު ގަޑި ފައިސާއިން އުނިވެފައިވާ ފައިސާ  

ސިވިލް ސަރވިސް  އިސްމާޢީލް ޒާހިރު  ރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި  އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ

 ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، 

އެދިފައިވާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ތެރެއިން    03މައްސަލަ  ޕްރޮމޯަޝންގެ  އެފަރާތަށް )އެކެއް(    1)ތިނެއް(  ޕްރޮމޯަޝން 

)ތިނެއް( ވަނަ ޕްރޮމޯަޝން ހަމަޖެހިފައި ނުވަނީ    03)ދޭއް( ވަނަ ޕްރޮމޯަޝން އަދި    02ދީފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތަށް  

މައްސަލަ   ބުނެ  މަތިންކަމުގައިވާތީކަމަށް  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެންގެވުންތަކުގައި  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ރވިސް ކޮމިަޝނުން ޖަވާބުދާރީވީނަމަވެސް،ރައްދުވި ސިވިލް ސަ

ނަންބަރު   ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި    CSC/2020/01030  (13(51)މައްސަލަ 

 03( 'ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެއްވި ޗިޓް' އާ އެއްގޮތަށް އެފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚުކަމަށްވާ  2020ޖުލައި  

ފެށިގެން    2017ރު  ޑިސެންބަ ބަދާަލ  އަެފާރަތްށ  އިން  ައްނާނނެ  ިޑުއީޓ އެލަަވްނަސްށ  ަޙްއުޤާވ ުމސަާރާއިއ ްސެޕޝްަލ 

ުގިޅެގްނ ުމާސަރާއިއ ްސެޕޝްަލ ިޑުއީޓ އަެލަވްންސާއިއ އުިތުރ ަގީޑެގ ަފިއާސިއްނ ުއިނވަެފިއާވ ަފިއާސ ަނަގއިިދުނަމށް  

ްގޭރުޑެގ ުކިރެއުރާމިއ،    CS9-4އިން ފެށިގެން    2019ޑިސެންބަރު    03މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ަކނަޑައަޅިއ، އިަދ  

ގެ ުކިރެއުރާމއި އިަދ އުެކިރެއުރްނަތާކެއކު އެފާަރުތެގ ުމާސަރައށް ައނަްނ   CS9-5ިއން ފިެށެގން  2021ިޑެސނަްބރު  03



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/130މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އިސްމާޢީލް ޒާހިރު

 

27 ގެ  27 ޞަފްޙާ      
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ަގީޑެގ ަފިއާސިއްނ ުއިނވަެފިއާވ ަފިއާސ  ބަދާަލ ުގިޅެގްނ އަެފާރުތެގ މާުސަރާއިއ ްސެޕޝްަލ ިޑުއީޓ އަެލަވްނާސިއ ިއުތުރ  

 ަނަގއިިދުނަމްށ ަކނަޑއާަޅ، 

( މިއަދު  ފައިސާ  ނޫން  2022  އޮކްޓޫބަރު  09އިސްވެދެންނެވުނު  ބަންދު  ރަސްމީ  ފެށިގެން  އިން  )ތިރީސް(   30( 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ޒާހިރަށްދުވަހުގެ  ބަ  އިސްމާޢީލް  ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ނޫން  ދިނުމަށްފަހު   3ންދު 

މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް  ، )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް

 .ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ

 1444 ރަބީޢުލްއައްވަލް 13

 2022 އޮކްޓޫބަރު 09

 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ މި 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
 

 

 


