
 ޞަފްޙާ 4 ެގ 1

 

` 

 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 /VTR/IJ/2022-44200ނަންބަރު: 
 
 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2022/173 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު ުޝޖާޢު، ގުލްޗަބޭލީގެ / ދ. ކުޑަހުވަދ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A212523)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 
ކޮމިޝަނަށް  މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ކޮމިޝަންގެ  ހުރައްދުވާގޮތަށް    ސިވިލް ސަރވިސް  އެ  މައްސަލައަށް  މި  ފަރާތުން  ށަހަޅާފައިވާ 

މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ަބލައި ދިރާސާކުރިއިރު މި މައްސަލައަކީ    މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު  ޖަވާުބދާރީވީއިރު،

މާރިޗު    17މެދު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާ އުވާލުމާއި ގުޅިގެން ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ކުޑަހުވަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  

ރާގެ އޮނގަނޑަށް ަބދަލުކޮށް، އެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް އެފަރާތް ނެރުނު ތާރީޚުކަމުގައިވާ  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ އިދާ  2013

މައްސަލައެއްކަން އެނގެން   2019ޖަނަވަރީ    02 ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް  މުސާރައާއި  ހަމައަށްވާ  އާ 

ށަހަޅާފައި ވަނީ އެ އިދާރާއަށް އެފަރާތް ަބދަލުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  އޮތްނަމަވެސް މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހު 

)ނުވައެއް( އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވިފަހުންކަމުގައިވާތީ މިޙާލަތުގައި މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގައި    09

ނުދެކޭކަމަށާއި،  ކޮމިޝަނުން  މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންަބރު    ހިންގިދާނެ  ގަވާއިދު  )ވަޒީފާއާެބހޭ   R-14/2022އެގޮތުން 

)ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ    R-20/2015ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ގަވާއިދު ނަންަބރު    19ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ  

ވަތަ ޚިލާފެއް އެ މައްސަލައެއް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލައެއް ނު  8( ގެ  2015ގަވާއިދު  

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަޅަންޖެހޭނެކަން    06ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

 އެ މައްސަލަ  ގެ ދަށުން  2015އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިސްވެދެންނެވުނު ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު  
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ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޮތްނަމަވެސް އެ 

ވަޒީފާއާެބ މިއީ  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ  މައްސަލަ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ހޭ  މުއްދަތުގެ 

މައްސަލައެއްނ ންކަމަށާއި،   ބަލަންޖެހޭ  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅިޓްރައިިބއުނަލަށް  މައްސަލަ  އިތުރުން  މީގެ  ކުޑަހުވަދ    އަދި  ފަރާތް 

އިން ފެށިގެން މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާެބހޭ   2019ޖަނަވަރީ    02ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް ނެރުނު ތާރީޚުކަމަށް ަބޔާންކުރާ  

ހަމައަށްވެސް  ޓްރައިިބއުނަލަށް ތާރީޚާ  ހުށަހެޅި  ފާއިތުވެފައިވާތީ  3  ގިނަދުވަސް  ފަރާތުން  އަހަރަށްވުރެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އާއި، 

ކޮމިޝަނަށްވެސް   ސަރވިސް  އެނގެން  ސިވިލް  ލިޔެކިޔުމަކުންވެސް  އެއްވެސް  ކޮމިޝަނުގެ  އެކަން  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، 

ނެތްކަމަށާއި، އަދި މި މައްސަލައިގައި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުންވެސް އެނގެން ނެތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ޚުސ މާތު އެ  މައްސަލައަކީ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފާއިތުވިފަހުން    09އުފެދުނުތާ    ފަރާތުން  ގިނަދުވަސް  އަހަރަށްވުރެ  )ނުވައެއް( 

 03ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި، އަދި މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ފެށި ފަހުންވެސް  

)ވަޒީފާއާެބހޭ    R-14/2022ކަމަށްވާތީ، ގަވާއިދު ނަންަބރު  )ތިނެއް( އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް

ނަންަބރު   ގަވާއިދު  ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ  އަދި  ގަވާއިދު(   R-20/2015ޓްރައިިބއުނަލުގެ 

ސަލައަކީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މި މައް  9( ގެ  2015)ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ   މައްސަލަ ރައްދުވާއެދި  ެބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންވާ މައްސަލައެއްނ ންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  

  ނުކުތާއަށް ޤާނ ނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،

ހުށަހެޅީ އިިބއުނަލަށް ހުށަނާޅާކަމަށާއި،  މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު އެ މައްސަލަ ޓްރަމައްސަލަ ހުށަހެޅި   އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލަ 

ހުށަހަޅައިގެން   މައްސަލަ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ކުޑަހުވަދ   އިދާރާއިންކަމަށާއި،  ކައުންސިލްގެ  ކުޑަހުވަދ   ނެރުނު  ވަޒީފާއަށް 

ލިޔުއްވިކަމަށާއި،   މައްސަލަ  މިނިސްޓްރީއަށްވެސް  ފިނޭންސް  އެ އެތަނުން  އެއްކޮށް  ލިޔުމަކާ  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން ވިދާޅުވުމުން ކުޑަހުވަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެމައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް  

ވަނަ އަހަރު ސިވިލް    2020ށް  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިކަމަށާއި، ފައިސާ ދ ކުރުމާމެދު ޤާނ ނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ަބޔާންކޮ

އެ ޖަވާާބއެކު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން   ނަންަބރު ސިޓީއިން ޖަވާުބ ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި،  2ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  

ޖަވާުބދިންކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީއިން  ފިނޭންސް  ދ ކުރުމަށް  އެފައިސާ  ހަމަޖައްސައިގެން  ަބޖެޓުން  މިއަ  ލިިބފައިވާ  ދާ  ނަމަވެސް 

 އިރު، ޖަވާުބދާރީވީމުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ުބނެ  ހަމައަށްވެސް އެ ފައިސާ ލިިބފައިނުވާކަމަށް

)ނުވައެއް( އަހަރަށްވުރެ    09ަބދަލުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ  

ގައި މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގައި ހިންގިދާނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވިފަހުންކަމުގައިވާތީ މިޙާލަތު
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ސަރވިސް   ނުދެކޭކަމަސިވިލް  ފަރާތުން ކޮމިޝަނުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާޤިޢާތަކަށާއި،  މައްސަލައިގެ  މި  ބުނިނަމަވެސް،  ށް 

  2013މާރިޗު    17ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޛަރުކުރުމުން މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ލިިބފައިނުވާތީ އެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ   އާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަށްވާ އުޖ ރަ  2019ޖަނަވަރީ    02އިން ފެށިގެން  

 މައްސަލައެއްކަން އެނގެން އޮތުމުން މި މައްސަލައަކީ އުޖ ރައާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ުބރަވެވޭކަމާއި، 

 ؛ގެ )ހ( ގައިވަނަ މާއްދާ 19ގެ ( ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ގަވާއިދު) R-14/2022ގަވާއިދު ނަންަބރު އެގޮތުން 

މަސްދުވަހުގެ   )ހައެއް(   6އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން   'ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ، 

އުޖ ރައާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެހެންނަމަވެސް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 '.ވެ ފާއިތުވުމަށްފަހުގައި ވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެ  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު   6

ވަޒީފާއާ ގެންދާ  ޢަމަލުކުރަމުން  މިހާރު  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަތައް  ގުޅޭ  އުޖ ރައާ  އޮތުމުން،  ަބޔާންކޮށްފައި  ފަދައިން  ެބހޭ މި 

ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ގަވާއިދު ނަންަބރު   2015މާރިޗު    10  ޓްރައިިބއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައިނެތްކަމާއި،

2015/R-20  ު؛ވަނަ ނަންަބރުގެ )ހ( ގައި  8( ގެ 2015)ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދ 

ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް، އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ   އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ޒީފާއާބެހޭ ޤާނ ނުގައި  ަވ"

ނަމަވެސް  އެހެންޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ   6ތާރީޚުން ފެށިގެން   ޚިލާފެއް އުފެދުނު 

 " ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  އުޖ ރައާގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް 

  2015  ގަވާއިދު  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ފެށުނު  ޢަމަލުކުރަން  ގައި  2015  މާރިޗު  10މިފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން،  

  މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނެތްކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް ވަޒީފާއާެބހޭއުޖ ރައާގުޅުން ހުރި    ގައި ވެސް

ވަނަ   6އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ    2015  ގަވާއިދު  ޓްރައިިބއުނަލުގެ

 ؛މާއްދާގައި

ޤާނ ނުގައި  ޚިލާފެއް،    'ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  ވަޒީފާއާގުޅޭ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ކަނޑައެޅިގެން  ނުވަތަ  އެހެންގޮތަކަށް  މައްސަލައެއް  އެ 

އިތުވުމަށްފަހު  އްދަތު ފާއެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި މު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    3ޚީލާފެއް އުފެދުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.' 

އަށް   (2015)ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު    R-20/2015ގަވާއިދު ނަންަބރު  މި ފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން،  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ   3ޢަމުލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، އުޖ ރައާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ވެސް ޚިލާފު އުފެދުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  
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އަދި މިހާރު    2015ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނާތީ، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ގަވާއިދު   ގެ ދަށުން ވެސް 

ދަށުން ވެސް އުޖ ރައާގުޅޭ   )ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-14/2022ގަވާއިދު ނަންަބރު   ގެންދާ  ޢަމަލުކުރަމުން

އެކަނިކަމަށް  މައްސަލަތައް  ހަމަނުވާ  މުއްދަތު  ފެށުނުއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދުތަކަށް  މި  ހުށަހެޅޭނީ  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ 

 ކަމާއި، ުބރެވެވޭ

ގަވާއިދު  'ވަ  އެގޮތުން ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ފަށާފައިވަ'  2015ޒީފާއާެބހޭ  ޢަމަލުކުރަން  ގައިކަން    2015  މާރިޗު  10ނީ  ގެޒެޓުކޮށް 

އަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    35ގެ  )މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ަބޔާންކުރާ ޤާނ ނު(    2011/4ޤާނ ނު ނަންަބރު  އެނގެން އޮތްއިރު،  

ގަވާއިދު  ރިޢާޔަތްކޮށް،   ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ފެށުނުއިރުއަށް  '  2015'ވަޒީފާއާެބހޭ  ގެންދިޔަ   ،ޢަމަލުކުރަން  ޢަމަލުކުރަމުން  ކުރިން 

ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ އުޖ ރައާ  2014ޑިސެންަބރު  09ދަށުން  ވަނަ އަހަރުގެ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ 2010

ގެ    2014ޑިސެންަބރު    08ފެށިގެން    އިން  2013މާރިޗު    17މުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ،  ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅު 

ވަޒީފާއާެބހޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޞާޞް    ނިޔަލަށް

 ލިިބގެން ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޓްރައިިބއުނަލަށް 

ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އުޖ ރަ    އާ  2019ޖަނަވަރީ    02އިން ފެށިގެން    2014ޑިސެންަބރު    09ހެންނަމަވެސް،  އެ

)ވަޒީފާއާެބހޭ   R-20/2015ގަވާއިދު ނަންަބރު    ނުވާކަންލިިބފައިނުވާކަމަށް ަބޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ފާއިތު

)ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ    R-14/2022ގަވާއިދު ނަންަބރު  އަދި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    8( ގެ  2015ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

 ، ެބލުމުން އެނގެން އޮންނާތީ އަށްވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  19ގަވާއިދު( ގެ 
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