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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/143 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އެލަވަންސް ނުލިބުންސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ފެބުރުވަރީ  23 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އޮކްޓޫބަރު  11 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އަޙްމަދު ރަފީޢު، ހިތިލާގެ / ރ. މަޑުއްވަރީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A161296)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 / މާލެ  10944ޙަސަން އިމްރާން، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 

 (A001949)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު ޒުބައިރު، ނޫރާނީއާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި 

 (A000145)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މޫސާ ފަތުޙީ، ތިނަދޫގެ / ބ. ދަރަވަންދޫ 

 (A004446)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޢަލީ ަޝރީފް، މއ. މާންދޫގޭދެކުނުގެ / މާލެ 

 (A010244)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު ޔާފިސް، ބީޗްކޯނަރ / ގދ. ގައްދޫ 
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 (A012572)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 / މާލެ 94-1-03މުޙައްމަދު ލަބީބް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓްނަންބަރު 

 (A016491)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 / މާލެ  5034މުޙައްމަދު މޫސާމަނިކު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 

 (A023874)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 / މާލެ  6652ދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ ހީޢަލީ ަޝ

 (A034725)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 / މާލެ  5-ޖީ-02، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ޢާއިަޝތު ސާރިޔާ

 (A042117ރު: )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަ

 އިބްރާހީމް ަޝރީފު، މ. ތަންތާރަ / މާލެ 

 (A042456)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ާޞދިުޤ، ގުލްދަސްތާގެ / ހއ. ކެލާ هللا ޢަބްދު

 (A050909)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މާލެ /  9245ޢާމިރު ޙަސަން، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 

 (A051878)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އަޙްމަދު ޢަލީ، ހ. ސިލިންކޯ / މާލެ 

 (A052676)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފާޠިމަތު ޝާޢިރާ، މ. ޕާރކްލޭން / މާލެ 

 (A053385)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އާދަމް ޒާހިރު، ވ. ނަޖުހިޔާ / މާލެ 

 (A056432)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އިބްރާހީމް އާދަމް، ވ. ބްލޫނިޔާއާގެ / މާލެ 
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 (A056961)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފާޠިމަތު އަމީރާ، އަލިތަރި / ތ. ވިލުފުށި 

 (A059274)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ވަފިއްޔާ އަޙްމަދު، ކޮއެލު / ރ. މީދޫ 

 (A060872)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުންނާރުދޮށުގެ / ގދ. ގައްދޫ هللا، ޢަބްދު ނިޒާރު

 (A061126)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޢަލީ ވަޙީދު، ހ. ސަންަޝއިން ވިއު / މާލެ 

 (A062802)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މޫސާ ނަސީމް އަޙްމަދު ސަޢީދު، އަސުރުމާގެ / ލ. މުންޑޫ 

 (A065140)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 / މާލެ  133-3-05އަޝްފާްޤ ޢަބްދުލްޤާދިރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 

 (A068248)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 / މާލެ  3287އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 

 (A069174އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން

 / މާލެ  53-1-04ޙަލީމަތު ޢަްޤލީމާ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރ 

 (A079703)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު ރަފީޢު، ސަޒްނާމަންޒިލް / ތ. ބުރުނި

 (A082173)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ރީާޝ އިބްރާޙީމްމަނިކު، އާރު / ތ. ގުރައިދޫ 

 (A082346)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ތަހުމީނާ، ރުވާމާގެ / ހއ. ދިއްދޫ  ފާޠިމަތު
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 (A083519)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޙުސައިން، ނާގަލި / ތ. ގާއްދިއްފުށި هللا ޢަބްދު

 (A084997)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފާޠިމަތު ރީނާ، ރޫބީ / ރ. އަލިފުށި

 (A104079)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އާމިނަތު ރަޒާނާ، ޖަމްސަރީރުގެ / ށ. ފީވައް

 (A104217)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ަޝރީފު، ހަޒާރުމާގެ / ބ. ހިތާދޫ  ލްޢީ އިސްމާ

 (A107559)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިރާޖު، ވ. ހަހަރު / މާލެ هللا ޢަބްދު

 (A111655)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފަހީމާ ޙަސަން، ވ. އާރޯ / މާލެ 

 (A114677ންބަރު: )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަ

 ޢާއިަޝތު ޒިލޭރާމް، ފެހިގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި

 (A115830)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ަޝމްހޫޒާ އަޙްމަދު، ނާޒްކީގެ / ސ. ފޭދޫ 

 (A117463)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 13863ނަންބަރު ރސ ސަހުލީނާ ޙަސަން، ދަފްތަރު. 

 (A127045)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ވަޙީދު، ގުލްހަޒާރުގެ / ށ. ނަރުދޫهللا ޢަބްދު

 (A128547)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޢާއިަޝތު އަރޫާޝ، ނެލްަޝންވިލާ / ގދ. ފިޔޯރީ 
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 (A131669)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޢަލީ އައިމަން، ވީނަސްވިލާ / ގދ. ވާދޫ 

 (A160892)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 / މާލެ  13233ޢާއިަޝތު ނަޛްރާނާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 

 (A260536)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު އަކްަޝމް އިލްޔާސް، އެކްިޝއަމް / ކ. ތުލުސްދޫ 

 (A346551)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ރަތްވިލާއާގެ / މާލެ   .މުޙައްމަދު އިްޤބާލު ޙުސައިން، ހުޅުމާލެ

 (A052650)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  ވި ފަރާތް: މައްސަލަ ރައްދު 

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަ މަޑުއްވަރީ  ލައަކީ،މި  ރ.   / ހިތިލާގެ  ރަފީޢު،  ނަންބަރު:   އަޙްމަދު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A161296)    މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    10944އާއި، ޙަސަން އިމްރާން، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ /

އާއި، މުޙައްމަދު ޒުބައިރު، ނޫރާނީއާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    (A001949ކާޑު ނަންބަރު:  

/ ބ. ދަރަވަންދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    އާއި، މޫސާ ފަތުޙީ، ތިނަދޫގެ  (A000145ކާޑު ނަންބަރު:  

އާއި، ޢަލީ ަޝރީފް، މއ. މާންދޫގޭދެކުނުގެ / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    (A004446ނަންބަރު:  

އިދޭ ކާޑު  އާއި، މުޙައްމަދު ޔާފިސް، ބީޗްކޯނަރ / ގދ. ގައްދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަ  (A010244ނަންބަރު:  

/ މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    94-1-03އާއި، މުޙައްމަދު ލަބީބް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓްނަންބަރު    (A012572ނަންބަރު:  

/ މާލެ )ދިވެހި   5034އާއި، މުޙައްމަދު މޫސާމަނިކު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު    (A016491އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

/ މާލެ   6652ދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ ޝަހީ އާއި، ޢަލީ   (A023874ރު: ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަ

/    5-ޖީ-02އާއި، ޢާއިަޝތު ސާރިޔާ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް    (A034725)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  
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އާއި، އިބްރާހީމް ަޝރީފު، މ. ތަންތާރަ / މާލެ    (A042117މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ާޞދިުޤ، ގުލްދަސްތާގެ / ހއ. ކެލާ  هللا އާއި، ޢަބްދު  (A042456)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  9245އާއި، ޢާމިރު ޙަސަން، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ    (A050909ރު:  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަ 

އާއި، އަޙްމަދު ޢަލީ، ހ. ސިލިންކޯ / މާލެ   (A051878މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    /

ން / މާލެ )ދިވެހި  އާއި، ފާޠިމަތު ާޝޢިރާ، މ. ޕާރކްލޭ  (A052676)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އާއި، އާދަމް ޒާހިރު، ވ. ނަޖުހިޔާ / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    (A053385ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    (A056432އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   އިބްރާހީމް އާދަމް، ވ. ބްލޫނިޔާއާގެ / މާލެ  އާއި، 

ނަ ކާޑު  ރައްޔިތެއްކަން    (A056961ންބަރު:  އަންގައިދޭ  )ދިވެހި  ވިލުފުށި  ތ.   / އަލިތަރި  އަމީރާ،  ފާޠިމަތު  އާއި، 

އާއި، ވަފިއްޔާ އަޙްމަދު، ކޮއެލު / ރ. މީދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    (A059274އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 / ގދ. ގައްދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  މުންނާރުދޮށުގެهللا، އާއި، ނިޒާރު ޢަބްދު   (A060872ކާޑު ނަންބަރު:  

އާއި، ޢަލީ ވަޙީދު، ހ. ސަންަޝއިން ވިއު / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    (A061126ކާޑު ނަންބަރު:  

ރައްޔިތެއްކަން   (A062802ނަންބަރު:   )ދިވެހި  މުންޑޫ  ލ.   / އަސުރުމާގެ  އަޙްމަދު ސަޢީދު،  ނަސީމް  މޫސާ   އާއި، 

/ މާލެ   133-3-05އާއި، އަޝްފާްޤ ޢަބްދުލްޤާދިރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު    (A065140އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 3287އާއި، އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު    (A068248)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އަންގައިދޭ  / ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ނަންބަރު:  މާލެ  ކާޑު   A069174)   ްފްލެޓ ހުޅުމާލެ.  ޢަްޤލީމާ،  ޙަލީމަތު  އާއި، 

އާއި، މުޙައްމަދު ރަފީޢު،  (  A079703/ މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    53-1-04ނަންބަރ  

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ބުރުނި  ތ.   / ރީާޝ    (A082173ސަޒްނާމަންޒިލް  އާއި، 

އާއި، ފާޠިމަތު    (A082346އިބްރާޙީމްމަނިކު، އާރު / ތ. ގުރައިދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

هللا އާއި، ޢަބްދު  (A083519ތަހުމީނާ، ރުވާމާގެ / ހއ. ދިއްދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އާއި، ފާޠިމަތު   (A084997އްފުށި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ޙުސައިން، ނާގަލި / ތ. ގާއްދި 

އާއި، އާމިނަތު ރަޒާނާ،   ( A104079ރީނާ، ރޫބީ / ރ. އަލިފުށި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ަޝރީފު،   ލްއާއި، އިސްމާޢީ  (A104217ޖަމްސަރީރުގެ / ށ. ފީވައް )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  
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ސިރާޖު، ވ.  هللا އާއި، ޢަބްދު  (A107559ހަޒާރުމާގެ / ބ. ހިތާދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އާއި، ފަހީމާ ޙަސަން، ވ. އާރޯ / މާލެ   (A111655ހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ހަހަރު / މާލެ )ދިވެ 

އާއި، ޢާއިަޝތު ޒިލޭރާމް، ފެހިގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި   (A114677)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އި، ަޝމްހޫޒާ އަޙްމަދު، ނާޒްކީގެ / ސ. ފޭދޫ )ދިވެހި  އާ  ( A115830)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  13863އާއި، ސަހުލީނާ ޙަސަން، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ    (A117463ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  ވަޙީދު، ގުލްހަޒާރުގެ / ށ. ނަރުދޫ هللا އާއި، ޢަބްދު  (A127045)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އާއި، ޢާއިަޝތު އަރޫާޝ، ނެލްަޝންވިލާ / ގދ. ފިޔޯރީ    (A128547)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އާއި، ޢަލީ އައިމަން، ވީނަސްވިލާ / ގދ. ވާދޫ )ދިވެހި    (A131669)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  13233އާއި، ޢާއިަޝތު ނަޛްރާނާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ    (A160892:  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

އާއި، މުޙައްމަދު އަކްަޝމް އިލްޔާސް، އެކްިޝއަމް    (A260536މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    /

އަދި މުޙައްމަދު އިްޤބާލު ޙުސައިން،    (A346551އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ކ. ތުލުސްދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    /

ނަންބަރު:    . ހުޅުމާލެ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މާލެ   / އޮފް    (A052650ރަތްވިލާއާގެ  މިނިސްޓްރީ 

އި ޑިވިޜަނާ   ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އިންޓްގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަމަޑިވެލޮޕްހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން  

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   އަދާކުރަމުން  ޑިވިޜަންޢާންމު  ވަޒީފާ  ޔުނިޓްގައި    2018ޑިސެންބަރު    04ދަނިކޮށް،  ގައި    ތަކުގެއެ 

އެ ޔުނިޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ  ށްފައިވާތީއާއި،  ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކޮ  މާލެމަސައްކަތްތައް  

 ' ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް'އެފަރާތްތަކަށް ކުރިން ލިބެމުން އައި    ށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު،ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަ  މާލެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  ،  ދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާތީ

ގެ ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  ދަށުން މަސައްކަތް ކުރިއިރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން 

ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އުނިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް    މާލެއަށްވާ ފައިސާ    %35މުސާރައިގެ  

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ވަޒީފާގައި ތިބިއިރު ލިބެންޖެހޭ  

  ަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި  ކޮމިސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2022 ފެބުރުވަރީ 23
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  އަޙްމަދު ރަފީޢު، ހިތިލާގެ / ރ. މަޑުއްވަރީމައްސަލަ ހުށަހެޅި   .1

A161296  މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    10944( އާއި، ޙަސަން އިމްރާން، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ /

ރު، ނޫރާނީއާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ( އާއި، މުޙައްމަދު ޒުބައި A001949ކާޑު ނަންބަރު:  

( އާއި، މޫސާ ފަތުޙީ، ތިނަދޫގެ / ބ. ދަރަވަންދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  A000145އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ކަން ( އާއި، ޢަލީ ޝަރީފް، މއ. މާންދޫގޭދެކުނުގެ / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއA004446ްއަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( އާއި، މުޙައްމަދު ޔާފިސް، ބީޗްކޯނަރ / ގދ. ގައްދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  A010244އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

/ މާލެ )ދިވެހި    94-1- 03( އާއި، މުޙައްމަދު ލަބީބް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓްނަންބަރު  A012572އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

/    5034( އާއި، މުޙައްމަދު މޫސާމަނިކު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު  A016491ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ ހީ( އާއި، ޢަލީ ަޝA023874މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( އާއި، ޢާއިަޝތު ސާރިޔާ، ހުޅުމާލެ.  A034725/ މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  6652

( އާއި، އިބްރާހީމް ޝަރީފު،  A042117/ މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    5-ޖީ-02ފްލެޓް  

ޞާދިުޤ،  هللا ( އާއި، ޢަބްދA042456ުވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މ. ތަންތާރަ / މާލެ )ދި

( އާއި، ޢާމިރު ޙަސަން،  A050909ގުލްދަސްތާގެ / ހއ. ކެލާ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( އާއި،  A051878ންބަރު:  / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަ  9245ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  

( އާއި، ފާޠިމަތު A052676އަޙްމަދު ޢަލީ، ހ. ސިލިންކޯ / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ކާޑު ނަންބަރު:   އަންގައިދޭ  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  މާލެ   / އާއި، އާދަމް  A053385ޝާޢިރާ، މ. ޕާރކްލޭން   )

އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ޒާހިރު، ވ. ނަޖުހިޔާ / މާލެ   ( އާއި، އިބްރާހީމް  A056432)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން 
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( އާއި، ފާޠިމަތު A056961އާދަމް، ވ. ބްލޫނިޔާއާގެ / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( އާއި، ވަފިއްޔާ  A059274:  އަމީރާ، އަލިތަރި / ތ. ވިލުފުށި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

هللا، ( އާއި، ނިޒާރު ޢަބްދA060872ުއަޙްމަދު، ކޮއެލު / ރ. މީދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( އާއި، ޢަލީ ވަޙީދު،  A061126މުންނާރުދޮށުގެ / ގދ. ގައްދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( އާއި، މޫސާ ނަސީމް  A062802 / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ހ. ސަންަޝއިން ވިއު

( އާއި، A065140އަޙްމަދު ސަޢީދު، އަސުރުމާގެ / ލ. މުންޑޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  / މާލެ )  133-3-05އަޝްފާްޤ ޢަބްދުލްާޤދިރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  

ނަންބަރު  A068248ނަންބަރު:   ދަފްތަރު.  މުޙައްމަދު،  އަޙްމަދު  އާއި،  ރައްޔިތެއްކަން    3287(  )ދިވެހި  މާލެ   /

/ މާލެ    53-1-04( އާއި، ޙަލީމަތު ޢަްޤލީމާ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރ  A069174އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( އާއި، މުޙައްމަދު ރަފީޢު، ސަޒްނާމަންޒިލް / ތ. A079703ކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  )ދިވެހި ރައްޔިތެއް

( އާއި، ރީާޝ އިބްރާޙީމްމަނިކު، އާރު / ތ. A082173ބުރުނި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އާއި، ފާޠިމަތު ތަހުމީނާ، ރުވާމާގެ / ހއ.  (  A082346ގުރައިދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ޙުސައިން، ނާގަލި / ތ.  هللا ( އާއި، ޢަބްދA083519ުދިއްދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ކާޑު ނަންބަރު:   ( އާއި، ފާޠިމަތު ރީނާ، ރޫބީ / ރ. A084997ގާއްދިއްފުށި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 

( އާއި، އާމިނަތު ރަޒާނާ، ޖަމްސަރީރުގެ /  A104079ހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  އަލިފުށި )ދިވެ 

ަޝރީފު، ހަޒާރުމާގެ    ލް ( އާއި، އިސްމާޢީ A104217ށ. ފީވައް )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ސިރާޖު، ވ. ހަހަރު  هللا ( އާއި، ޢަބްދA107559ު  ބ. ހިތާދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  /

( އާއި، ފަހީމާ ޙަސަން، ވ. އާރޯ / މާލެ A111655މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    /

( އާއި، ޢާއިަޝތު ޒިލޭރާމް، ފެހިގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި A114677)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( އާއި، ޝަމްހޫޒާ އަޙްމަދު، ނާޒްކީގެ / ސ. ފޭދޫ  A115830 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  )ދިވެހި

( އާއި، ސަހުލީނާ ޙަސަން، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  A117463)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ވަޙީދު، ގުލްހަޒާރުގެ /  هللا ( އާއި، ޢަބްދA127045ު)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    13863
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( އާއި، ޢާއިަޝތު އަރޫާޝ، ނެލްަޝންވިލާ  A128547ށ. ނަރުދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( އާއި، ޢަލީ އައިމަން، ވީނަސްވިލާ / A131669ގދ. ފިޔޯރީ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    /

( އާއި، ޢާއިަޝތު ނަޛްރާނާ، ދަފްތަރު.  A160892ދ. ވާދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ގ

( އާއި، މުޙައްމަދު  A260536/ މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    13233ނަންބަރު ރސ  

( A346551ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  އަކްަޝމް އިލްޔާސް، އެކްިޝއަމް / ކ. ތުލުސްދޫ )ދިވެހި ރައް

ރަތްވިލާއާގެ / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    .އަދި މުޙައްމަދު އިްޤބާލު ޙުސައިން، ހުޅުމާލެ

A052650  )  )ްފަރާތ މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތްތައް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ބެހޭ ވަޒީފާއާ)މީގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

އެންޑް   ލޭންޑް  ހިނގަމުންއައި  ދަށުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތްތައް 

ޑިސެންބަރު    04ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  ޑިވިޜަންއި ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ޑިވިޜަނާއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެފަދައިން ބަދަލުކުރުމަށްފަހު    މާލެވަނަ ދުވަހުގައި    2018

އެ  މާލެ މެނޭޖްމަންޓް  އެޗް.އާރު  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ނަންބަރު  ސިޓީ  ސެކްަޝންގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  -425ންޑް 

C1/425/2019/155 (MEMO)  (24    ީއޮފީސް މެމޯއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  2019ޖަނަވަރ )

އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ  ސްޕެޝަލް  ލިބެމުންދިޔަ  އިރު  އައި  މަސައްކަތްކުރަމުން  ދަށުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ  އަރބަން 

 ންގިކަމަށެވެ.  ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށް އެ

ތިންވަނަ ދައުރުގެ  އެގޮތުން މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކަ 1.1 ލިބެމުން އައި މުވައްޒަފުން ސޮއިކޮށް  އި ޢިނާޔަތް 

ކައުންސިލުގެ   އަދި  ދެންނެވުނުކަމަށާއި،  ގޮތުގައި  ޕެޓިަޝނެއްގެ  ދައުރުގެ    4ކައުންސިލަށް  ވަނަ  )ހަތަރެއް( 

ހެޅި ފަރާތްތަކުން މޭޔަރއާއި ބައްދަލުކޮށް މި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާނެކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހުށަހެޅި  .2 ބުނެފައިވަނީ   ތަކުންފަރާތް  މައްސަލަ  އޮފް   ،އެދޭގޮތްކަމުގައި  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މުވައްޒަފުންގެ   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ކުރިއިރު  މަސައްކަތް  ދަށުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/143މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރާތެއްފަ 42އަޙްމަދު ރަފީޢު އާއި އިތުރު  

                                             

 
25 ގެ  11 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:  
 

 

ސިޓީ ކައުންސިލަށް    މާލެއަށްވާ ފައިސާ    %35ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައިގެ    ސްޕެޝަލް

ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އުނިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  

އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ވަޒީފާގައި ތިބިއިރު ލިބެންޖެހޭ ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް 

  ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ސިވިލް ސަރވިސް

ަފާރްތ  .3 ުހށެަހިޅ  ަރއުްދ ަތުކގެ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފާއބެހޭ    ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތން  ިދުނުމެގ 

ބާަޔްނޮކށަްފިއ ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ހުށަަހާޅ ފުޯމ' ަގއި  ަކްނކަަމްށ ނަަޒުރުކުރުމްންޓަރިއިބުއނަަލށް   ، ވާ 

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

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ   އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  ތެރެއިން  މިނިސްޓްރީ  އެންޑް  މަސައްކަތްތަކުގެ  ލޭންޑް 

ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް ބަދަލުކުރުމާއި    މާލެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބޭހޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތައް  

ވަޒީފާ   ފަރާތްތަކުގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ޔުނިޓްތަކުގައި  އެ  އިދާރާއަށް   މާލެގުޅިގެން  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ 

ށަހެޅި ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ބަދަލުކުރެވުނުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހު

  2018އެޕްރީލް    1  –މަސައްކަތްކުރިއިރު، އެ ފަރާތްތަކަށް 'ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް  

ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް' ގެ ނަމުގައި  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން '  19(' ގެ  6)އިސްލާހް  

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   މާލެ)ތިރީސް ފަހެއް އިންސައްތައް( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  35އަސާސީ މުސާރައިގެ %

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން    މާލެހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 'ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް' ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  

ހެޅުމާގުޅިގެން، 'ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް' އަކީ އިދާރާއެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ އެލަވަންސަކަށް ހުށަ

ސިޓީ    މާލެނުވާތީ އެ އިދާރާއިން އެދިފައިވާގޮތަށް އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމުގައި އަންގާފައިވާނޭކަމަށާއި،  

ލޭންޑް   އިދާރާގެ  ހުރިހާ  ކައުންސިލްގެ  ބައިގެ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  އާންމު  ޑިޕާޓްމަންޓާއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް 

ސިޓީއެއް   ކޮމިަޝނަށް  އެދި  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ  ސްޕެޝަލް  ނަމުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

ވަނަ އަހަރަށް    2019ށަހެޅުމުން،  ހުށަހެޅިކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ލަފަޔަކަށް އެދި ހު

ރަދަކަށްނުވާތީ، އެ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޚަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  

ށް ނުފެންނަ ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/143މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރާތެއްފަ 42އަޙްމަދު ރަފީޢު އާއި އިތުރު  

                                             

 
25 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:  
 

 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ   ލަފަޔާ  ދީފައިވާ  އިން  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހަމަޖައްސައިދެވިފައިނުވަނީ  އެލަވަންސް  އެ 

 ަކަމްށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. މަތިން

ިޑުއީޓ އަެލަވްންސ'  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަތކްަށ 'ސްޕެޝްަލ   .4

ަތެނއް   ބަދުަލެގްނަންނޖޭެހ  ިންނުމަމްށ  ިންނމަާފިއާވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެންތަކަމށް  ަހަމަޖްއަސއެިދެވްނ 

  ރުކުރުމުން ޒަ'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަިއްސެވބާަޔްނޮކށަްފިއވާ  ށަްކްނ  ަކނަޑައަޅއިިދުނަމ ެންތަކުމަގިއ  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

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

އޮފް ހައުންސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔައިރު އެ ފަރާތްތަކަށް ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ  

ސިޓީ    މާލެ  އް)ތިރީސް ފަހެއް އިންސައްތަ(، އެ ފަރާތްތަ  35ގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދިޔަ މުސާރައިގެ %އެލަވަންސް

މައްސަލަ   ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އުނިކުރެވިދާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދިޔަ ސްޕެޝަލް    ސިޓީ   މާލެހުށަހެޅި ފަރާތްތަށް  

 ؛ކުރެވިދާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބެލިއިރުއުނިޑިއުޓީ އެލަވަންސް 

ނަންބަރު   5.1 އޮފީހުގެ  (  2018ޑިސެންބަރު    06)  CBO(PAR)/425/2018/4-1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫޞލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު(  )  2010/7ާޤނޫނު ނަންބަރު    ގައިސިޓީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، ސިޓީ   56ގެ 

ދޭ   ކަނޑައަޅުއްވާފަކައުންސިލުން  އަލުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަންނަވާ،ޚިދުމަތްތައް  ސިޓީ   އިވާކަމުގައި 

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

އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރެއްވުމުގެ   މުވައްޒަފުންނާއި، ބަޖެޓާއި،ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރައްވަންޖެހޭ  

  މާލެ ޔުމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ސިޓީއިން،   ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިކަންކަން

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ންސިލަށް އަންގާފައިވާ ސިޓީ ކައު



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/143މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރާތެއްފަ 42އަޙްމަދު ރަފީޢު އާއި އިތުރު  

                                             

 
25 ގެ  13 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ސިޓީއާގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން   5.2

ވައިޓަލް ރަޖިސްޓްރޭަޝން    ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ ޑިޕާޓްމަންޓާއި،  ސެކްަޝންތަކުގެ ތެރެއިން  އައި  ހިންގަމުން

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭބަޔާއިސެކްަޝނާއި،   ސެކްަޝންތަކުގައި  އާންމު  ހުރިހާ  ހިނގާ  ދަށުން  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  އެ   ،

މުވަ ހުރިހާ  މަސައްކަތްތައްއްޒަފުންމަސައްކަތްކުރައްވާ  އިދާރާއަށް   މާލެ  ނާއި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ 

ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސަޕޯޓް ސަރވިސް ރޭންކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ    ށާއި،ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަ

ދޭ އެލަވަންސްތައް'   ށްމުވައްޒަފުން ފިޔަވާ ދެންތިބި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ، 'ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަ

  މާލެ   ށާއި،ލިބެމުންދާ މުވައްޒަފުންކަމަ 'ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް'ގެ    '(6)އިސްލާހު    2018އެޕްރީލް    01

ޚިދުމަތްތަކަ ދޭންޖެހޭ  މެދުނުކެނޑި  ޚިދުމަތްތަކަކީ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން  ޚިދުމަތްތައް ކަސިޓީ  މި  ށްވާއިރު، 

ކޮންމެ  ބާވަތުން  މަސައްކަތުގެ  ކުރަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަކީ  ާޝމިލްވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ރައްޔިތުންނަށް 

،  ށާއިތުގައި ތިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންކަމަލަތެއްގައި ޚިދުމަތެއްގައި ވެސް ޚިދުމަތަށް ނުކުންނަން ޖެހިދާނެ ޙާުޤވަ

މި އެލަވަންސް ލިބުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން    ކަށްކަންމިހެން އޮތުމާއެކު، ވަކި މުވައްޒަފުންތަކަ

ވައްޒަފުންނަށް  ޑާލުމަކީ އެ މުނކަމަށްވާތީއާއި، މި އެލަވަންސް ލިބެމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަންސް ކަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ    ސިޓީ  މާލެ  ކީ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްވާނެތީ، ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސަ

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އެއްހަމައަކުން ލިބެންޖެހޭ އެލަވަންސެއްކަމަށް އެ އިދާރާގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ  

އަހަރުގެ    2019 ފާސްކޮށްފައިވާކަމަ  01ވަނަ  ބައްދަލުވުމުން  އެ  ށާއިވަނަ  ނުލިބޭ  އެލަވަންސް  މި  މިހާރު   ،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  ޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި،  ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސްއިދާރާ

ޑިވެލޮޕްމަންޓު އަރބަން  ބަދަ  ންއެންޑް  މުވައްޒަފުން  ބަދަލުކުރެވުނު  އިދާރާއަށް  ލުކުރެވިފައިވަނީ  އެ 

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

ހަމަޖެއްސިދާނެކަމަށް   އިދާރާއިން    ސިޓީ  މާލެބަޖަޓުން  ސިވިލް    20181ވަރީ  ނަޖަ  09ކައުންސިލްގެ  ގައި 

 
މި ސިޓީއަކީ އެޮގތުން  ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ ލިޔުމުެގ ކުށަކުންކަމަށް ބެލެވެއެެވ.    2018ޖަނަވަރީ    09މި ސިޓީ ފޮނުިވ ތާޜީޚުެގ ޮގތުަގއި   1

ނަްނބަރު   އޮފީހުެގ  ފޮނުާވފައިާވ (  2018ޑިސެންބަރު    06)  CBO(PAR)/425/2018/4-1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ޙަާވލާދީ  ސިޓީއާ 
 ކަމަށް ބެލެެވއެެވ.  2019ޖަނަަވރީ  09ސިޓީއެއްކަމަށްާވތީ، މި ސިޓީެގ އަސްލު ތާރީޚަކީ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/143މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރާތެއްފަ 42އަޙްމަދު ރަފީޢު އާއި އިތުރު  

                                             

 
25 ގެ  14 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ނަންބަރު   އިދާރާގެ  އެ  ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިަޝނަށް  ސިޓީގައި   C1/188/2019/01-425ސަރވިސް 

 ންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާ

ނަންބަރު   5.2.1 އިސްވެދެންނެވުނު  އެއާއެކު  ސިޓީއަށް  ޙަސިޓީއާ    C1/188/2019/01-425ހަމަ  އެ  ވާލާދީ 

ކައި ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ހެދުމަށް ބޭނުންވާނެ ރިޕޯޓުތައް ހަދައި ނިންމުމަށްޓަ

( 2018ޑިސެންބަރު    06)  CBO(PAR)/425/2018/04-1ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  

މުވައްޒަފުންނަށް   ހުރިހާ  އިދާރާގެ  އެ  މުވައްޒަފުންނާއެކު  ބަދަލުވެފައިވާ  އިދާރާއަށް  އެ  ގުޅިގެން  ސިޓީއާ 

  2018އެޕްރީލް    01ވަންސްތައް"  ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަ 

ގެ  6-)އިސްލާޙު  )G206    ިތައްޔާރުކުރުމުގައ މުސާރަ  އާއިމެދު  އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް 

ސިވިލް ސަރވިސް    ފައިވާކަންޢަމަލުކުރަންވީގޮތެއް ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުަޞތެއްގައި އަންގަވައިދިނުމަށް އެދި

 C1/188/2019/3 (17-425ލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  ސިޓީ ކައުންސި   މާލެކޮމިަޝނަށް ފޮނުވާފައިވާ  

 އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ( ސިޓ2019ީޖަނަވަރީ 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ    މާލެގައި    2019ޖަނަވަރީ    23ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން   5.3

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

އެ  އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވާގޮތަށް  ނުވާތީ،  ކަމުގައި  އިދާރާއެއް  ދެމުންއަންނަ  އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ  ސްޕެޝަލް 

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

 ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ންްޝވަރާކުރަމުންދާކަމުގައި ބަޔާކަމާބަހޭ އިދާރާތަކާ މަ

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

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ދެމުންއަންނަ   މާލެ  އަށް ބެލިއިރު،'  އޮފީސް މެމޯ'

އިދާރާއެއް ކަމުގައިނުވާތީ، އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަންސް މި ވަގުތަށް ހަމަޖައްސަވައި ދެވެން  

މަްޝވަރާކުރަމުންދާކަމަށް  ، ނެތްކަމަށާއި އިދާރާތަކާ  ކަމާބަހޭ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ސަރވިސް  އެ  ސިވިލް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/143މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރާތެއްފަ 42އަޙްމަދު ރަފީޢު އާއި އިތުރު  

                                             

 
25 ގެ  15 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް    މާލެކަން،  ކޮމިަޝނުން އަންގާފައިވާ

 އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މެމޯއިން 

 ދުމަތްތަކާއިބެހޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓާއި، އާންމު ޚި  މާލެ 5.5

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

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

 35ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައިގެ %  ސްއެލަވަން 

ދަދެއް ކަމަށާއި، މި އެލަވަންސް އުނިވެގެން  ޢަ)ތިރީސް ފަހެއް( އިންސައްތައަކީ މުސާރައިގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު  

ރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމާއި، ކޮންމެހެން ކުަޟމުން، ދިރިއުޅުމުގެ ޔުދި

ކުރިމަތިވެގެންދާނެކަމާއި،   ދަތިތަކެއް  އަރބަން މުވައްޒަފުން  އެތަކެއް  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ކުރަމުންއައި   މާލެޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން   ބަދަލުކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް،  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ 

ބަޖެޓްގައި  މަސައްކަތްތަކަށް   އެލަވަންސް  މި  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  އައިސްފައިނުވާކަމާއި،  ބަދަލެއް 

ބަދަލުކުރި   އިދާރާއަށް  އަނެއް  އިދާރައިން  އެއް  މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުގެ  ހިމެނިފައިވާނެކަމަށާއި، 

އެލަވަން ލިބެމުންދިޔަ  ސްޕެޝަލްސްކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ދެކޭކަމާއި،  ނުވާނެކަމަށް  އުނިވެގެން  ޑިއުޓީ  އެއް   

 . އެލަވަންސް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ގައި ފޮނުވާފައިވާ އެ    2019ފެބުރުވަރީ    10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް   5.6

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

އެންޑް   ހައުސިންގ  އޮފް  މަސައްކަތް ޑިވެލޮޕްމަން  އަރބަންމިނިސްޓްރީ  އެ  މަސައްކަތްތަކާއެކު  ބައެއް  ޓްގެ 

ކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފުން، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންތަކަކީ 

އެންޑް  މި ހައުސިންގ  އޮފް  ޑިއުޓީ   އަރބަންނިސްޓްރީ  ސެޕްަޝލް  މަސައްކަތްކުރިއިރު  ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި 

  މާލެ އި، މި އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެ  މުވައްޒަފުންނާއި،  ށާއެލަވަންސް ލިބެމުންދިޔަ މުވައްޒަފުންކަމަ

ވާކަމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައި   ސިޓީ  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮމިަޝނަށް



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/143މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރާތެއްފަ 42އަޙްމަދު ރަފީޢު އާއި އިތުރު  

                                             

 
25 ގެ  16 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އެލަވަންސްތަކަކީ   އެލަވަންސްތައް  ދެވޭ  ދޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ    2018އެޕްރީލް    1  –'ސިވިލް 

މަސައްކަތްތަކަށް   ('6)އިސްލާހް   ކައުންސިލްތަކުގެ  ވާއިރު،  އެލަވަންސްތަކަކަށް  ދެވޭ  އެއްގޮތަށް  އާ 

ކޮމިަޝނަށް    އްކަންކައުންސިލްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އެލަވަންސެ  ކީ ޑިއުޓީ އެލަވަންސަރިޢާޔަތްކުރާއިރު ސްޕެަޝލް

ލަފަޔަކަށް  ށާފާހަގަކުރެވޭކަމަ މިނިސްޓްރީގެ  ހަމަޖެއްސުމާމެދު  އެލަވަންސް  މި  ކައުންސިލްތަކަށް  ސިވިލް  އި، 

 އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން 

އެންޑް ޓްރެޜަރީން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ފޮނުވާފައި އެ މިނިސްޓްރީގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް   5.7

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

ސިޓީއާ ޙަވާލާދީ، އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި (  2019ފެބުރުވަރީ    10)  POD/13/2019/23-188ނަންބަރު  

ރަދަކަށްނުވާތީ، ޚަވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ   2019ޚަރަދަކީ  

 އެ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް    2020ވަނަ އަހަރު އަދި    2019ންސިލްގެ އިދާރާއިން  ސިޓީ ކައު  މާލެ 5.8

ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ    މާލެވަނަ އަހަރަށް    2020އަދި    2019ފޮނުވި ބޭސްލައިން ބަޖެޓާއި،  

ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކޮޕީ   ޓްރައިބި  ފޮނުވުމަށްވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނަންބަރު  އެދި  -200އުނަލުގެ 

M7/13/2020/22  (12    ިސިޓީ ފޮނުވާފައިވާނެކަމާއި، އެ ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  2020ޖުލައ )

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

ވަނަ އަހަރަށް މާލެ ސިޓީ    2020ރާންޓުގެ ގޮތުގައިކަމުން،  ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލްތަކަށް ބަޖެޓު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ބްލޮކް ގް   2020" 

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

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

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ސިޓީއަކީ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މިފަދައިން 

178/VTR/2019  ާން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެއްކަސިޓީމައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/143މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރާތެއްފަ 42އަޙްމަދު ރަފީޢު އާއި އިތުރު  

                                             

 
25 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
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ވަނަ    19( ގެ  6)އިސްލާޙު    2018އެޕްރީލް    1  –ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތައް   5.9

 ؛މާއްދާގައި ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްއަކީ

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

ޔަތް ކުރާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒިފާ އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، އެހެން  މަސްލަހަތުތައް ހިމާ ނުވަތަ ގައުމީ ފެންވަރުގައި މާލީ ބޮޑެތި  

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

ތައްޔާ ހާލަތަކަށް އަބަދުމެ  )އޮން އެފަދަ  ގެންގުޅެންޖެހޭ މައުލޫމާތަކީ ނުވަތަ އެ  - ރަށްތިބޭ  ވަޒީފާގައި  އެމީހަކު  ތިބޭ(، އަދި  ގައި  ކޯލް 

  ވަޒީފައިން އެނގޭ އެނގުންތަކަކީ، ނާޖާއިޒު ބޭނުމެއްގައި ލިބިގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ބަޔަކު އުޅޭ، އަދި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ގޮތުގައި 

މަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށާއި އާންމު ސިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ ނުވަތަ ސަރުކާރަށް  އޭގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ގައުމީ ސަލާ

މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ އެންގުންތަކެއް ނަހަމަގޮތުގައި  ކޮށްފާނެ  މަގުފަހި  ގެއްލުމަކަށް  އެނޫން ބޮޑު  މާލީ ނުވަތަ  ރައްޔިތުންނަށް    ނުވަތަ 

ތު  އް މަސްއޫލިކުގައި ނުވަތަ މަސްއޫލިޔަތުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ  ބޭނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ ހާލަތްތަ 

 ވެ.' ފުށުއަރާ އަދި ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލިދާނެފަދަ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާ ނުކުރުމަށް އެއްބަސް ކުރުވައި އިޤްރާރުކޮށް ދޭ އެލަވަންސެކެ 

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ  މި އިބާރާތުން

އެންޑް   5.10 ލޭންޑް  ހިންގަމުންއައި  ދަށުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމާއި    މާލެއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތައް  

ވަޒީފާ   ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ޔުނިޓްތަކުގައި  އެ  އިދާރާއަށް    މާލެގުޅިގެން  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ 

ވަނަ އަހަރުގެ    2019ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  

 ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއެކު ކަމަށް ބުރަވެވޭކަމަށާއި،  ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މައް

ކުރަންޖެހޭ   5.10.1 މެދުނުކެނޑި  މުވައްޒަފުންނަކީ  ާޝމިލްވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ރައްޔިތުންނަށް  ޚިދުމަތްތައް  މި 

ދާނެ ޙާލަތެއްގައި ޚިދުމަތުގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ ބާވަތުން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ޚިދުމަތަށް ނިކުންނަށް ޖެހި

ތިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށް، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް 

ލިބެންޖެހޭކަމަށް   އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް  ހަމައަކުން  އިދާރާގެ   މާލެއެއް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ 

ސިޓީ   މާލެން  ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާކަ   1ވަނަ އަހަރުގެ    2019އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/143މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރާތެއްފަ 42އަޙްމަދު ރަފީޢު އާއި އިތުރު  

                                             

 
25 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
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( ސިޓީއަށް ބެލުމުން 2018ޖަނަވަރީ    09)  C1/188/2019/01-425ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  

އެލަވަންސް 5.11 ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  މަސައްކަތްތަކަށް  ކައުންސިލްތަކަށް ކައުންސިލްތަކުގެ  އަކީ 

ލިބެންޖެހޭ އެލަވަންސެއް ކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދެކޭކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް  

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

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައި   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ   މާލެލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި، ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތައް  

ކުރާ މަސައްކަތް  ޔުނިޓްތަކުގައި  އެ  ގުޅިގެން،  ބަދަލުކުރުމާއި  ހުށަހެޅި އިދާރާއަށް  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކައި    

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ، އެފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް    މާލެވަޒީފާ    ތަކުގެފަރާތް

  މާލެ ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްކަމަށާއި، އެފަރާތްތައް  

ކައުން ވަޒީފާގެ ސިޓީ  ހުށަހެޅިފަރާތުގެ  މައްސަލަ  އެފަރާތްތަކާއި  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު،  އިދާރާއަށް  ސިލްގެ 

ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މަސްއޫލި ހުށަހެޅިފައިވާ  ގުޅިގެން  މިމައްސަލައާ  އައިސްފައިނުވާކަން  ބަދަލު  އްޔަތުތަކަށް 

 ން އޮވެއެވެ. ދެފަރާތުގެ ވާހަކަތަކުން އެނގެ

އަރބަން   5.12 އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އެގޮތުން 

ބަޔާނާއި   ވަޒީފާ  ކުރިއިރުގެ  މަސައްކަތް  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު    މާލެޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ 

ގައި   2022އޮގަސްޓު    18އެފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިވޭތޯ މި މައްސައިގައި  

ކިބައިން ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބައްދަލުވުމުގައި  އިބްތިދާއީ  މަޖިލީހުން   ބޭއްވުނު  ބަލާ    މައްސަލަ 

އައިސްފައިނުވާކަމަށް  ސުވާލުކުރުމުން،   ބަދަލެއް  އެއްވެސް  ބަޔާނަށް  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް    ހަމަ އެހެންމެ، ދެންނެވުނު 5.12.1

ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވަޒީފާ    މާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރިއިރުގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި،  އަރބަން



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/143މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރާތެއްފަ 42އަޙްމަދު ރަފީޢު އާއި އިތުރު  

                                             

 
25 ގެ  19 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމަށާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ވަޒީފާ  

ސް ލިބޭ މުވައްޒަފެއް ވާނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ  އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަން 

މަޖިލީހުން   ބަލާ  މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ކޮޕީ  ބަޔާނުގެ  ވަޒީފާ 

ހޯދުމަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް،   ބަޔާންތައް  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2022އޮގަސްޓު    29އިނުވާކަމަށް ބަޔާން  މަސައްކަތްކުރެވުނުނަމަވެސް އެ ލިޔުންތައް ލިބިފަ 

  ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަންގާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

އެއް އައިސްފައިވުމާމެދު  ބަދަލެއް  ބަޔާންތަކަށް  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެސް  އެހެންކަމުން 

އެފަރާތްތައް   މައްސަލައިގައި  މި  އުފެދިފައިނުވާތީ،  އިދާރާއަށް   މާލެ ޚިލާފެއް  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ 

ބަދަލުކުރުމަށްފަހުވެސް އަދާކުރަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި 

 ހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކަމަށް ބަލަންޖެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، އިސްވެ ފަހާގަކޮށްފައިވާ  5.13

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

ދަށުން   ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އަރބަން  ޢާންމު  އެންޑް  އާއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ލޭންޑް  ހިނގަމުންއައި 

މަސައްކަތްތައް   ބައިގެ  ކައުންސިލް  މާލެޚިދުމަތްތަކާބޭހޭ  އިދާރާއަށްސިޓީ  އެ   ގެ  ގުޅިގެން  ބަދަލުކުރުމާ 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ،   މާލެޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ  

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ    2019މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  

ވަނަ އަހަރަށްފަހު    2020އެކުކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި،  އިތްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ    ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަޖެޓް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ބްލޮކް ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައިކަމަށް  މާލެ

ބަޔާންކޮށ2020ްއޮގަސްޓު    B3/200/2020/26  (13/13ނަންބަރު   ސިޓީގައި  ސިޓީ   މާލެ  އިވާތިއާއި،ފަ( 

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ    ސިޓީ  މާލެގައި،  ސިޓީ  C1/188/2019/01-425ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  

ޙިދުމަތްތަކަކީ މެދުނުކެނޑި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށްވާއިރު މި ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  

ރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ޙިދުމަތަށް ނުކުންނަން  ާޝމިލްވާ މުވައްޒަފުންނަކީ ކު 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/143މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރާތެއްފަ 42އަޙްމަދު ރަފީޢު އާއި އިތުރު  

                                             

 
25 ގެ  20 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   މާލެލަތެއްގައި ޚިދުމަތުގައި ތިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށް،  ޙާޖެހިދާނެ  

އެލަވަން  ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް  އެއްހަމައަކުން  ވެސް  މުވައްޒަފުންނަށް  ލިބެންޖެހޭކަމަށް  ހުރިހާ  ސިޓީ    މާލެސް 

ކޮމެޓީގެ   އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ  އިދާރާގެ  އަހަރުގެ    2019ކައުންސިލްގެ  ބައްދަލުވުމުން    1ވަނަ  ވަނަ 

-188ނަންބަރު    ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި،  

POD/13/2019/23  (10    ީކައ2019ުފެބުރުވަރ ސިޓީގައި،  މަސައްކަތްތަކަށް ން(  ސިލްތަކުގެ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އެލަވަންސެއްކަމުގައި މައްސަލަ  

އެން ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  ދެކޭކަމުގައި  ފަރާތުން  އަރބަން ރައްދުވި  ޑް 

ހޭ ބައިގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން ހިނގަމުންއައި ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެ

މައްސަލަ    ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ  ލަށްސިޓީ ކައުންސި  މާލެމަސައްކަތްތައް  

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ    މާލެ ވަޒީފާ    ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ

ކުރުމަށްކަން   މަސައްކަތްތައް  ކުރަމުންއައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް 

އެ ފަރާތްތަކުގެ  ހު،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަ  ސިޓީ  މާލެ  އްފަރާތްތަ  އެއެނގެންއޮންނާތީއައި،  

ބަދަލެއްމަސްއޫލިވަޒީފާގެ   ފަރާތްއް  ތުތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮފް    ތައްއައިސްފައިނުވާތީއާއި،  މިނިސްޓްރީ 

ސަރވިސްގެ   'ސިވިލް  އެފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރިއިރު  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ 

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

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް    މާލެ ޑިއުޓީ އެލަވަންސް'،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިބެމުންދިޔަ 'ސްޕެަޝލް

ބަދަލުކުރުމުން، އުނިކުރެވޭނެ ާޤނޫނީ އަސާސެއް އޮތްކަމުގައި ބުރަނުވެވޭތީ، މައްސަލަ    ތައްމައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް

ރިއިރު 'ސިވިލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކު   ތައްހުށަހެޅި ފަރާތް

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

ފަރާތް އެ  އެލަވަންސް'،  ޑިއުޓީ  'ސްޕެަޝލް  ލިބެމުންދިޔަ  މަތިން  ގޮތުގެ  ސިޓީ   މާލެ  ތައްބަޔާންކޮށްފައިވާ 

، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  ރުމަށްފަހުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކު



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/143މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރާތެއްފަ 42އަޙްމަދު ރަފީޢު އާއި އިތުރު  

                                             

 
25 ގެ  21 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް   މާލެތުތައް  އްމަސްއޫލިއަދާކުރަމުންދިޔަ    ތައްއެފަރާތް

  މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ދޭންޖެހޭނެކަމުގައި ކަނޑައަޅައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/143މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރާތެއްފަ 42އަޙްމަދު ރަފީޢު އާއި އިތުރު  

                                             

 
25 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
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 ންިނމުން: 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ބެލި    ތަކުންނާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ދެންފަހެ، 

އަޙްމަދު ރަފީޢު،    މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި

އާއި، ޙަސަން އިމްރާން،    (A161296)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ހިތިލާގެ / ރ. މަޑުއްވަރީ

ކާޑު ނަންބަރު:    10944ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ   ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  )ދިވެހި  މާލެ   /A001949)    ،ިއާއ

 (A000145ވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މުޙައްމަދު ޒުބައިރު، ނޫރާނީއާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި )ދި

އާއި،    (A004446އާއި، މޫސާ ފަތުޙީ، ތިނަދޫގެ / ބ. ދަރަވަންދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އާއި،    (A010244ޢަލީ ަޝރީފް، މއ. މާންދޫގޭދެކުނުގެ / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އާއި،    (A012572މުޙައްމަދު ޔާފިސް، ބީޗްކޯނަރ / ގދ. ގައްދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ފްލެޓްނަންބަރު   ހުޅުމާލެ  ލަބީބް،  ނަންބަރު:   94-1-03މުޙައްމަދު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މާލެ   /

A016491) ަމާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު   5034ނިކު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު އާއި، މުޙައްމަދު މޫސާމ /

/ މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    6652ދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  ހީއާއި، ޢަލީ ޝަ   (A023874ނަންބަރު:  

ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް    (A034725ކާޑު ނަންބަރު:   މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    /  5-ޖީ-02އާއި، ޢާއިަޝތު ސާރިޔާ، 

ނަންބަރު:   ކާޑު  ރައްޔިތެއްކަން    (A042117އަންގައިދޭ  )ދިވެހި  މާލެ   / ތަންތާރަ  މ.  ަޝރީފު،  އިބްރާހީމް  އާއި، 

ާޞދިުޤ، ގުލްދަސްތާގެ / ހއ. ކެލާ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  هللا އާއި، ޢަބްދު  (A042456އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

/ މާލެ )ދިވެހި    9245އާއި، ޢާމިރު ޙަސަން، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ    (A050909ރު:  އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަ

އާއި، އަޙްމަދު ޢަލީ، ހ. ސިލިންކޯ / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    (A051878ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   ކާޑު  ޕާރކް  (A052676އަންގައިދޭ  މ.  ޝާޢިރާ،  ފާޠިމަތު  ރައްޔިތެއްކަން އާއި،  )ދިވެހި  މާލެ   / ލޭން 

އާއި، އާދަމް ޒާހިރު، ވ. ނަޖުހިޔާ / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    (A053385އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އާއި، އިބްރާހީމް އާދަމް، ވ. ބްލޫނިޔާއާގެ / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    (A056432ކާޑު ނަންބަރު: 

އާއި، ފާޠިމަތު އަމީރާ، އަލިތަރި / ތ. ވިލުފުށި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    (A056961ނަންބަރު:  

A059274)   ިދ( ޫވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  އާއި، ވަފިއްޔާ އަޙްމަދު، ކޮއެލު / ރ. މީދA060872) 
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 (A061126މުންނާރުދޮށުގެ / ގދ. ގައްދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  هللا، އާއި، ނިޒާރު ޢަބްދު 

އާއި،    (A062802  އާއި، ޢަލީ ވަޙީދު، ހ. ސަންަޝއިން ވިއު / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

 (A065140މޫސާ ނަސީމް އަޙްމަދު ސަޢީދު، އަސުރުމާގެ / ލ. މުންޑޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

/ މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    133-3-05އާއި، އަްޝފާްޤ ޢަބްދުލްާޤދިރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  

/ މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    3287އާއި، އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު    (A068248ނަންބަރު:  

/ މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    53-1-04އާއި، ޙަލީމަތު ޢަްޤލީމާ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރ    (A069174ކާޑު ނަންބަރު:  

ރަފީޢު، ސަޒްނާމަންޒިލް / ތ. ބުރުނި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އާއި، މުޙައްމަދު  (  A079703އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އާއި، ރީާޝ އިބްރާޙީމްމަނިކު، އާރު / ތ. ގުރައިދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    (A082173އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

)ދިވެހި ރަ   (A082346އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ފާޠިމަތު ތަހުމީނާ، ރުވާމާގެ / ހއ. ދިއްދޫ  އްޔިތެއްކަން  އާއި، 

ޙުސައިން، ނާގަލި / ތ. ގާއްދިއްފުށި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  هللا އާއި، ޢަބްދު  (A083519އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އާއި، ފާޠިމަތު ރީނާ، ރޫބީ / ރ. އަލިފުށި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    (A084997އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

، އާމިނަތު ރަޒާނާ، ޖަމްސަރީރުގެ / ށ. ފީވައް )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  އާއި  (A104079ކާޑު ނަންބަރު:  

ަޝރީފު، ހަޒާރުމާގެ / ބ. ހިތާދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    ލްއާއި، އިސްމާޢީ   (A104217ކާޑު ނަންބަރު:  

)ދިވެހި  هللا އާއި، ޢަބްދު   (A107559ކާޑު ނަންބަރު:   / މާލެ  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ސިރާޖު، ވ. ހަހަރު 

އާއި، ފަހީމާ ޙަސަން، ވ. އާރޯ / މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    (A111655ނަންބަރު:  

A114677)    :ުއާއި، ޢާއިަޝތު ޒިލޭރާމް، ފެހިގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ

A115830)    :ުނަންބަރ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ފޭދޫ  / ސ.  ނާޒްކީގެ  އަޙްމަދު،  ަޝމްހޫޒާ  އާއި، 

A117463)    ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު   13863އާއި، ސަހުލީނާ ޙަސަން، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ(

ވަޙީދު، ގުލްހަޒާރުގެ / ށ. ނަރުދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  هللا އާއި، ޢަބްދު  (A127045ނަންބަރު:  

އާއި، ޢާއިަޝތު އަރޫާޝ، ނެލްަޝންވިލާ / ގދ. ފިޔޯރީ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    (A128547ނަންބަރު:  

އާއި، ޢަލީ އައިމަން، ވީނަސްވިލާ / ގދ. ވާދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    (A131669ނަންބަރު:  ކާޑު  

/ މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   13233އާއި، ޢާއިަޝތު ނަޛްރާނާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  (A160892ނަންބަރު: 
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ކްަޝމް އިލްޔާސް، އެކްިޝއަމް / ކ. ތުލުސްދޫ )ދިވެހި  އާއި، މުޙައްމަދު އަ   (A260536އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ރަތްވިލާއާގެ /   .އަދި މުޙައްމަދު އިްޤބާލު ޙުސައިން، ހުޅުމާލެ  (A346551ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އަރބަން   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް(  A052650މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ޑިވި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ލޭންޑް  އައި  ހިންގަމުން  ދަށުން  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ޜަޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  ޢާންމު  ނާއި 

ގައި އެ ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މާލެ ސިޓީ   2018ޑިސެންބަރު    04ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  ޑިވިޜަން

ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލަށް  މާލެ ސިޓީ  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ޔުނިޓުތަކުގައި  އެ  އާއި، 

އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކަށް ކުރިން ލިބެމުން އައި 'ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް' ދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާތީ، 

ގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރިއިރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން

އަށްވާ    %35ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައިގެ  

ނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އަދި  ފައިސާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އުނިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަ 

ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް  ލިބެންޖެހޭ  ތިބިއިރު  ވަޒީފާގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ވަޒީފާއާބެހޭ   އެދި  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދެއްކުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެލަވަންސް 

 ށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރި އިރު    ތައްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

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

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

އެލަވަންސްއަކީ ޑިއުޓީ  ސްޕެަޝލް  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  އިންސައްތައް(  މުވައްޒަފުންނަށް  ، ފަހެއް  ހުރިހާ  އިދާރާއެއްގެ 

އެލެވަންސްއެއް  ލިބެމުން    މާލެ ނޫންކަމަށާއި،    ލިބިދެވޭ  ޑިއުޓީ އެލަވަންސް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ ސްޕެަޝލް  ސިޓީ 

ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގައި އެ އެލަވަންސް    2019ންނަ އިދާރާއެއް ނޫންކަމަށާއި،  އަ

ހިމެނިފައިނުވާތީ، އެ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ނުފެންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  

( ސިޓީއިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލަފާދީފައިވާތީ،  2019ރުވަރީ  ފެބު  13)  B3/188/2019/24-13ނަންބަރު  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2022/143މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރާތެއްފަ 42އަޙްމަދު ރަފީޢު އާއި އިތުރު  

                                             

 
25 ގެ  25 ޞަފްޙާ      
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ސްޕެަޝލް    ތަކަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

 ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވީނަމަވެސް،  ނުވާކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ    ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދެވިފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ    ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރެވުނުނަމަވެސް،  މާލެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް

 'ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް   ތައްތްމަސައްކަތްކުރިއިރު އެފަރާ  ތައްއެފަރާތްއެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  

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

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ބުރަނުވެވޭތީ،  އުނިކުރެވޭނެ ާޤނޫނީ އަސާސެއް އޮތްކަމުގައި    ލިބެމުންދިޔަ 'ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް'

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް    ތައްއެފަރާތް، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލު ކުރުމުންވެސް  މާލެ  ތައްފަރާތް

އެޕްރީލް    1  –ދޭ އެލަވަންސްތައް    އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރިއިރު 'ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ގެ  6)އިސްލާޙު    2018 ޑިއުޓީ    19('  'ސްޕެަޝލް  ލިބެމުންދިޔަ  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

 ، ދޭންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ތަކަށްތްއެ ފަރާ' އެލަވަންސް

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި   އަރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  ފަރާތްމިނިސްޓްރީ  ހުށަހެޅި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ތައް  މައްސަލަ 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި    މާލެތުތައް  އްމަސްއޫލި

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    (ތިރީސް)   30އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން     (2022  އޮކްޓޫބަރު  11މިއަދު )ދޭންޖެހޭ ފައިސާ،  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    03އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ދިނުމަށްފަހު،    ފަރާތްތަކަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި

އަންގާ އަމުރުކޮށް  ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝަންށމައްސަލަ ރައްދުވި    ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1444 ރަބީޢުލްއައްވަލް 15
 2022 އޮކްޓޫބަރު 11

 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ މި 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ


