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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/80 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމުގެ މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022 އެޕްރީލް 11 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  20 ނިމުނު ތާރީޚު: މައްސަލަ  

 މާލެ( / 3314ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ ، )ޢަދުނާން ޙަސަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A075050)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 

 

 

 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަނަށްސިވިލް ސަރވިސް 
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 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

ޢަދުނާން ޙަސަން، )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    މާލެ،  ،3314މި މައްސަލައަކީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  

 28( ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭަޝންސްގެ އެޑިޔުކޭަޝން އޮފިސަރެއްގެ މަގާމުގައި  A075050ނަންބަރު:  

ސް، ޢަދުނާނު ޙަސަން ހާސިލްކޮށްފައިވާ "މާސްޓަރސް އޮފް ޓީޗިންގ  އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއަދާކުރަމުންގޮ  2019މާރިޗު  

  CSC/2021/00518  (7(51)ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު    އެންޑް ލަރނިންގ" ސެޓްފިކެޓާ ގުޅިގެން

އިނ2021ްމާރިޗު   ޗިޓް"  ކުރިއެރުން ދެއްވި  "ވަޒީފާގެ  ކުރި  (  ވަޒީފާގެ  ދިން ނަމަވެސް،  ކުރިއެރުން  އެރުމާ  ވަޒީފާގެ 

އޮކްޓޫ ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު،  މަހެއް  އެތައް  ނުދީ  ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ  ލިބެންވާ  ފެށިގެން    އިން   2021ބަރު  ގުޅިގެން 

ފަނަރަ( ދުވަހުގެ  )  15)ހަތެއް( މަހާއި    7  އެފަރާތަށް  ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިން ޗިޓުގައިވާ ފަދައިން މުސާރަދީފައިވާތީ،

ނިޔަލަށް    ގެ  2021ންބަރު  ކުރިއެރުން ގެއްލިފައިވާތީ، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިން ދުވަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމުސާރައިގެ  

ރައްދުވާގޮތަށް    ނުލިބިވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ކުރިއެރުމަށްވާ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށްއެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް

 .ނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު 2022ޕްރިލް އެ 11

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު  ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ .1 ހުށަހެޅި  ރސ    މައްސަލަ  ނަންބަރު  މާލެ،    3314ދަފްތަރު  ޙަސަން/  )ދިވެހި    ޢަދުނާން 

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި    (A075050ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ހުށަހެޅުމުގެ  މުހާތަބުކުރެވޭ މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ    ފަރާތް(  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން 

 ގަކުރެވެއެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަ  ޒަރުކުރުމުންށް ނަފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަނަށްސިވިލް ސަރވިސް 
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ގެ މަގާމު  ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭަޝންސްގެ އެޑިޔުކޭަޝން އޮފިސަރެއްޑިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   1.1

ފަރާތެއް  2019މާރިޗު    28 އަދާކުރަމުންދާ  ފެށިގެން  މަގާމުގެކަމަށާއި،  އިން   ރ.8،835/-  އަކީމުސާރަ  އެ 

ރުފިޔާ(  )އަށްހާސް   ފަސް  ތިރީސް  އަދިއަށްސަތޭކަ  )ފަސްހާސް    ރ.5،973.80/-  ކީތްތައިނާޔަ  ކަމަށާއި، 

   އެވެ.ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި( ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެ

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް"   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންއެގޮތުން   1.2

ގޮތުގައި  ގެ ރައްދުވާގޮތަށް    މުހާތަބުކުރެވޭ  އަށް  ހުށަހެޅުމުގެ  ފަރާތް(  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ގުޅިގެން އެފަރާތް ހާސިލްކޮށްފައިވާ "މާސްޓަރސް އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލަރނިންގ" ސެޓްފިކެޓާ  ،އަސާސަކީ

ނަންބަރު   ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ދިން    CSC/2021/00518(51)ސިވިލް  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ޗިޓުން 

މަހެއް   އެތައް  ނުދީ  ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ  ލިބެންވާ  ގުޅިގެން  ކުރިއެރުމާ  ވަޒީފާގެ  ނަމަވެސް، 

އޮކް ފަދައިން    އިން  2021ޓޫބަރު  ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު،  ޗިޓުގައިވާ  ދިން  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ފެށިގެން 

މަހާއި    7  އެފަރާތަށް  ،މުންމުސާރަދީފައިވު ކުރިއެރުން  )  15)ހަތެއް(  މުސާރައިގެ  ދުވަހުގެ  ފަނަރަ( 

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފައިވާތީގެއްލި 

 ގެ  2021ބަރު  ންދުވަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެ  ޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިންަވމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2

  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ނިޔަލަށް ނުލިބިވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ކުރިއެރުމަށްވާ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށްކަން

ަވޒާީފާއބެހޭ   .3 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ުރުކުރުމްނ، ަޒްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ފުޯމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނ

ނަންބަރު .3.1 ފިނޭންސްގެ  އޮފް   (2020ފެބްރުއަރީ    04)  B3/CIR/2020/05-13  މިނިސްޓްރީ 

ސަރކިއުލަރ )ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުން( އާންމުކުރުމާ ގުޅިގެން  

ކަމަށާއި، ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ  ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ހަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާ

އިގްތިސާދަށް   ބަދަލާއަންނަމުސަބަބުން ދުނިޔޭގެ  އިގްތިސާދަށް  ގެގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭ   ން ދިޔަ  ނޭދެވޭ   
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ލަފާކުރެވިފައިވާތީ،   ބަޖެޓުގައި   2020އަސަރުކުރާނެކަމަށް  ފާސްކުރެވިފައިވާ  އަހަރަށް  ވަނަ 

ދައުލަތުގެ   ފެންނާތީ،  ކަމެއްކަމުގައި  އެކަށީގެންވާ  ދަށްވުމަކީ  އާމްދަނީ  މިންވަރަށްވުރެ  ލަފާކުރެވިފައިވާ 

ވަނަ   1އުލަރގެ  ކިއެ ސަރ  ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ  

ދޭން  ހިމެނިފައިވީނަމަވެސް،  ބަޖެޓުގައި  ތެރެއިން  ހަރަދުތަކުގެ  ހިނގާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ނަންބަރުގައި 

 ށާއި، ފަށާފައިނުވާ އައު އެއްވެސް އެލަވަންސެއް އަހަރުތެރޭގައި ދޭން ނުފެށުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަ

  2021ސެޕްޓެންބަރު  އިން ފެށިގެން    2021މާރިޗު    07މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާ ގުޅިގެން   .3.2

ފަރާތަށް    ގެ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރިއެނިޔަލަށް  ވަޒީފާގެ  އިނާޔަތް  ދީފައިވާ  މުސާރައާއި  ރުމަށްވާ 

އުލަރގެ ދަށުންކަމަށާއި، މައްސަލަ  ދީފައިނުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު ސަރކި

އެދި މިނިސްޓްރީ   އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް  ކުރިއެރުމަށްވާ މުސާރައާއި  ވަޒީފާގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ 

އިސްވެ   އެދިފައިވީނަމަވެސް،  އެޑިޔުކޭަޝނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެދި  ހުއްދައަކަށް  ފިނޭންސްއަށް  އޮފް 

ދަ ސަރވިކުލަރއިން  ފިޔަވަދެންނެވުނު  ކުޑަކުރުމުގެ  ހަރަދު  ހިންގުމުގެ  އަޅާފައިވާތީ، އުލަތުގެ  ޅުތަކެއް 

 އެފަރާތަށް އެފައިސާ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ހުއްދަ ދީފައިނުވާކަމަށާއި، 

ސެޕްޓެ .3.3 ފެށިގެން  ތާރީހުން  ދިން  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި    ގެ  2021ންބަރު  މައްސަލަ 

މުސާ  އެއީ  ނިޔަލަށް  އަދި  ލައިގެންކަމަށާ  ސަބަބަކާ  އެކަށީގެންވާ  ދީފައިނުވަނީ  އިނާޔަތްތައް  ރައާއި 

ހުއްދަ އެކަމަށް  ފިނޭންސުން  އޮފް  ހުށަހެޅި   މިނިސްޓްރީ  މައްސަލަ  އޮތުމުން،  އެނގެން  ނުދޭތީކަމަށް 

ކަމުގައި  ދޭންޖެހޭނެ  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އެފަރާތަށް  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ނުދެކޭކަމަށް   ފަރާތުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

އެދިފައިވަނީ، .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފަރާތަށް    މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  އިނާޔަތްތައް މައްސަލަ  މުސާރައާއި  ދޭންޖެހޭ 

ހަމައެއް   ގާނޫނީ  ނަގައިދޭނެ  އިނާޔަތް  މުސާރައާއި  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދީފައިވާތީ،  

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން 
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ދެވުނު    މަށްޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހަޅު  ށްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަ  ށާއިމި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ .5

ހެއްކިތުގައި  ސަފުރު ޝަފަހީ  ފަރާތް  ރައްދުވި  ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާފައި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ނަމަވެސް،  ނުވެއެވެ. 

 ؛ފަރާތުން ަޝފަހީ ހެއްކެއް ގޮތުގައި

 (A113431ކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ޢަލީ އަޛީން، މޫނިމާގެ / ށ. ކަނޑިތީމު )ދިވެހި ރައްޔިތެއް. 1

ކުރިއަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ގައި    2022އޮގަސްޓު    24ގެ ހެކިބަސް  ތު ހުށަހެޅުމަށް އެދުމުން، އެފަރާ

 ގެންދެވުނު އަޑުއެހުމުގައި ނެގިފައިވާނެއެވެ.  

ފައިމިވާ މައްސަލައިގައި އަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ  ހުށަހެޅި .6

މަހެއް   އެތައް  ނުދީ  ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ  ލިބެންވާ  ގުޅިގެން  ކުރިއެރުމާ  ވަޒީފާގެ  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

އޮކްޓޫބަރު   ފެށިގެ  2021ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު،  ކުރިއެން  އިން  މުސާރަ  ވަޒީފާގެ  ފަދައިން  ޗިޓުގައިވާ  ދިން  ރުން 

އެފަރާތަ ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ނުލިބިވާ  ށްދީފައިވާކަމަށް  ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ  ދުވަހާ    07  މަސް    15)ހަތެއް( 

މައްޗަށް ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުސާރަ  ދުވަހުގެ  އަމުރު    )ފަނަރަ( 

 ކުރާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، ކުރިއަށް ގެންދެވުނު   .7 އަޑުއެހުންތަކުގައި  އެގޮތުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހެޅި 

ކަންކަމަ ހެކިބަހަށާބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހެކިވެރިޔާގެ  އަދި  ށާއި  ކޮށްފައިވާ އި،  އާންމު  އިދާރާތަކުގައި    ދައުލަތުގެ 

 ރު، ނަޒަރުކުރިއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް

ނަންބަރު   7.1 ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  "ވަޒީފާގެ  2021މާރިޗު    CSC/2021/00518  (7(51)ސިވިލް   )

ބެލުމުން،   އަށް  ޗިޓް"  ދެއްވި  މުސާރަ  ކުރިއެރުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  )ހަތްހާސް  7،875/-މައްސަލަ  ރ. 

އިން   ފަސްރުފިޔާ(  ހަތްދިހަ  އަށް  8،835/-އަށްސަތޭކަ  ފަސްރުފިޔާ(  ތިރީސް  އަށްސަތޭކަ  )އަށްހާސް  ރ. 

އެފަރާތަށް   ލިބެމުންދިޔަ  ބަދަލުވެފައިވާކަމާއި،  ގޮތުގައި  އެލަވަންސް  ކޯ  )ދެހާސް 2،205/-ޓެކްނިކަލް  ރ. 

ތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި( އަށް ރ. )ދެހާސް ހަތަރު ސަ 2،473.80/-ދުއިސައްތަ ފަސްރުފިޔާ(  
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ފާހަގަކުރެވެއެވެ ގެނެސްފައިވަނީ    .ބަދަލުވެފައިވާކަން  ބަދަލު  މި  ވެސް ކަންގައި  2021ފެބުރުވަރީ    14އަދި 

 އެނގެއެވެ.  

މާރިޗު، އެޕްރީލް،  ވަނަ އަހަރުގެ، ފެބުރުވަރީ،    2021މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، އެފަރާތަށް   7.2

ސެ އޮގަސްޓު،  ޖުލައި،  ޖޫން،  ީޝޓުތައް  މޭ،  މުސާރައިގެ  ލިބިފައިވާ  އޮކްޓޫބަރު  އަދި  ޕްޓެންބަރު 

ީޝޓުތަކަ މި  ބެލުމުންހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  ލިބިފައިވަނީ    ށް  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ރ. 7،875/-އެފަރާތަށް 

އަދި ކަމާއި  ފަސްރުފިޔާ(  ހަތްދިހަ  އަށްސަތޭކަ  ލިބިފައިވަނީ   )ހަތްހާސް  ގޮތުގައި  އެލަވަންސް  ކޯ    ޓެކްނިކަލް 

 ރ. )ދެހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްރުފިޔާ( ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  2،205/-

ށް  ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު ލިބިފައިވާ މުސާރަ ީޝޓަ  2021  އެހެންނަމަވެސް، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ

ގޮތުގައި  އެފަރާތަށް    ބެލުމުން އަދި 8،835/-މުސާރައިގެ  ފަސްރުފިޔާ(  ތިރީސް  އަށްސަތޭކަ  )އަށްހާސް          ރ. 

އެނގެން 2،473.80/- ލިބިފައިވާކަން  ލާރި(  އަށްޑިހަ  ރުފިޔާ  ތިން  ހަތްދިހަ  ސަތޭކަ  ހަތަރު  )ދެހާސް    ރ. 

އެފަރާތަށް  މުންއޮތު ކުރިއެރުމާ  2021ފެބުރުވަރީ    14،  މަގާމުގެ  ދީފައިވާ  މުސާރައިގެ  ގައި  ލިބެންޖެހޭ  އެކު 

 ލިބިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.    ބަރު މަހުނޮވެން ކުރިއެރުން

ނަންބަރު   7.3 އެގްޒޭމިނޭަޝންސް  ޕަބްލިކް  އޮފް  (  2021އެޕްރީލް    18)  C/22/2021/22-120ޑިޕާޓްމަންޓް 

ކުރިއެ  މަގާމުގެ  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން،  އިނާޔަތް  ސިޓީއަށް  މުސާރައާއި  ރުމުގެ 

 އެދިފައިވާކަން އެނގެއެވެ. ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހޯދައިދިނުމަށް 

އެޑިއުކޭަޝނުން   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޖަވާބުގައި  ސިޓީގެ  އޮފް ގައި     2021އެޕްރީލް    19މި  ޑިޕާޓްމަންޓް 

ނަންބަރު  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އީމެއިލުގައި،  ފޮނުވާފައިވާ  އެގްޒޭމިނޭަޝނަށް           ޕަބްލިކް 

13-B3/CIR/2020/05  ެވަގުތަށް އައު އެއްވެސް އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އ

 އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ ނުދެއްވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަނަށްސިވިލް ސަރވިސް 
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އި 7.4 ދުނިޔޭގެ  ސަބަބުން  ވައިރަސްގެ  ކޮރޯނާ  ނޮވެލް  އަންނަ  ފެތުރެމުން  ހަލުވިކަމާއެކު  ދަށް ސާ ތިގްދުނިޔޭގައި 

ދަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، މި  ސާތިގްގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި  

އެކަށީގެންވާ ދަށްވުން  އާމްދަނީ  މިންވަރަށްވުރެ  ލަފާކުރެވިފައިވާ  ބަޖެޓުގައި  ވާ  ފާސްކުރެވިފައި  ކަމަށް  އަހަރަށް 

ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ފިނޭންސް  އޮފް  ފެބުރުވަރީ    B3/CIR/2020/05  (04-13މިނިސްޓްރީ 

ރަދުތައް  ހަ ދައުލަތުގެ    " އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،2020( "މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ  2020

 ؛ ރަދުތަކުގެ ތެރެއިންހަކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ 

 )ހ( ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް އެއްވެސް އާ މަޤާމެއް ނުއުފެއްދުން.  " 

ޕޭ  ނެޝަނަލް  އޮނިގަނޑުތަކަށް  -)ށ(  މުސާރައިގެ  ލިބިގެންމެނުވީ  ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީގެ  މި  ކުރުމަށްފަހު،  ދިރާސާ  ބޯޑުން  ރިވިއު 

 އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނައުން. 

 "  ހިމެނިފައިވީނަމަވެސް، މިހާރު ދޭން ފަށައިނުވާ އައު އެއްވެސް އެލަވަންސްއެއް އަހަރުތެރޭގައި ދޭން ނުފެށުން. )ނ( ބަޖެޓުގައި  

 ން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  މިފަދައިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަ

ޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން ދީފައިވާ ފިގައި އިރުާޝދު  ރ ވާލާދީ އެ ސަރކިއުލަހައާ  ރ ދެންނެވުނު ސަރކިއުލައިސްވެ 7.5

އޮފް   "މާލިއްޔަތާބެހޭ  2020މާރިޗު    B3/CIR/2020/15  (18-13ނަންބަރު    ފިނޭންސްމިނިސްޓްރީ   )

 ޕެންޑެމިކްއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން  19-ކޮވިޑް" 2020ސަރކިއުލަރ 

   ރަދު ޚަ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ  .  1" 

 ން. މުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނުނެގު ގާ މުތައް ފިޔަވައި އައު މަ ގާގެ ނިޔަލަށް ހުއްދަދީފައިވާ މަ   2020މާރިޗު    17މިނިސްޓްރީން   މި  -

 ... 

 " ން. ނުދިނުމުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ދެމުން ނުދާ އެއްވެސް އެލަވަންސެއް   -

 މިފަދައިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،   -



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަނަށްސިވިލް ސަރވިސް 
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އޮފް   7.6 "މާލިއްޔަތާބެހޭ  2020އޮގަސްޓު    B3/CIR/2020/44  (24-13ނަންބަރު    ފިނޭންސްމިނިސްޓްރީ   )

   ރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިންހަ" ގައި ދައުލަތުގެ 2020ސަރކިއުލަރ 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު .  1"  

ނިޔަލަށް ހުއްދަދީފައިވާ މަޤާމުތައް    2020މާރިޗު    17މިނިސްޓްރީން  މި   .1.1 ފިޔަވައި އައު މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން  ގެ 

 ނުނެގުމާއި 

 އެލަވަންސްއެއް ނުދިނުމާއިއައު  މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންނުދާ އެއްވެސް  މިހާތަނަށް  .1.2

 ެެތި މުވައްޒަފުން ނުނެގުން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނ  ފިނޭންސް އެއްވެސް އައު މަޤާމަކަށް   .1.3

"... 

 މިކަންކަން ހިމަނާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ސެކްރެޓެރީ   7.7 އެކްޓިންގ  ސެކްރެޓެރީންނާއި،  ޕަރމަނަންޓް  ފަރާތުން  ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ފޮނުވާފައިވާ   ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް  އަދި  އިސްވެރިން  ޒިންމާދާރު  ކޮމިަޝނުގެ  ޖެނެރަލުންނާއި،  އެ  އަދި 

ނަންބަރުއިވާ  ންމުކޮށްފައާވެބްސައިޓުގައި   ނޯޓް  ސަރކިއުލަރ  ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް           ސިވިލް 

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

 ހުށަހެޅުން' ސިޓީއަށް ބެލުމުން، 

)މަޤާމަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދިނުން( ގެ )ށ( ގައި "މަޤާމުގައި    7.08"ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  

ންސް  ހުރި މީހަކު ވަކި މުއްދަތެއް ހަމަވުމުން މުސާރަ ބޮޑުވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަ 

މިގޮތަށް  ބޮ ހުރެގެންނެވެ."  ފައިސާ  ބަޖެޓުގައި  މަތިން  ގޮތުގެ  އުސޫލުތަކުގައިވާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކަމަށް  އެ  ޑުކުރަންވާނީ 

ދެވޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،   ހަމަވުމުން  ރޭންކްގެ ޝަރުތު  މަތީ  އެކުލެވިފައިވާގޮތުން  އޮނިގަނޑު  މަޤާމުގެ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ކި މުއްދަތެއްގައި އެ ރޭންކެއްގައި ޚިދުމަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  އެރުމާއި )ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮމޯޝަން(، ވަ ވަޒީފާގެ ރޭންކުގެ ކުރި

ށް ވުރެ މަތިން މާކުސް ހޯދުމުން ދެވޭ މަޤާމުގެ ގްރޭޑް ޕްރޮމޯޝަން )ޕީއޭ ޕްރޮމޯޝަން( ދިނުމަށް އެދި  ބެލުމުން ވަކިއިންސައްތައަކަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަނަށްސިވިލް ސަރވިސް 
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ބަ  ހުށަހަޅަންވާނީ،  އެކުގައި  ކޮމިޝަނަށް  ހުއްދައާ  ގެ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ"  "މާލީ  ދާއިރާއެއްގެ  އެ  ހުރުމާއެކު،  ޚަރަދުކުރެވެން  ޖެޓުން 

 " ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

ސެކްރެޓެ 7.8 އެކްޓިންގ  ސެކްރެޓެރީންނާއި،  ޕަރމަނަންޓް  ފަރާތުން  ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ރީ  ސިވިލް 

ސަރވިސް   ސިވިލް  ފޮނުވާފައިވާ  ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް  އަދި  އިސްވެރިން  ޒިންމާދާރު  ޖެނެރަލުންނާއި، 

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

ން ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން  'ފަންނީ ވަޒީފާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ގްރޭޑް ކުރިއެރު

 މަޑުޖައްސައިލުމާ ގުޅޭ' މި ސިޓީއަށް ބެލުމުން،

ދައުލަތުގެ    19-"ކޮވިޑް  އަރައިގަތުމަށްޓަކައި  ތަދުމަޑުކަމުން  އިޤްތިޞާދީ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ގުޅިގެން  ބަލިމަޑުކަމާ  ގެ 

ދި  ގޮތުން،  އަޅާފިޔަވަޅެއްގެ  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ތިބި  ޚަރަދުތައް  އޮނިގަނޑުތަކުގައި  ވަޒީފާގެ  ފަންނީ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ވެހި 

ގްރޭޑް   ދެވޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް  އެޕްރައިސަލްއަށް(  )ޕަރފޯމަންސް  ފެންވަރަށް  މަސައްކަތުގެ  މުއްދަތަށާއި  ޚިދުމަތުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަޑުޖައްސައިލުމަށް  ގޮތުން  ވަގުތީ  ދިނުން  ސިވިލް  ކުރިއެރުން  ދިވެހި  ދެއްވާފައިވާތީ،  ލަފާ  އިން 

  ސަރވިސްގެ ފަންނީ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

 މެވެ. ދެވޭ ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުން މިހިނދަށް މަޑުޖައްސައިލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަ

ސަނަދެއް   ފެންވަރެއްގެ  ވަކި  މުވައްޒަފުންނަށް  ތިބި  އޮނިގަނޑުތަކުގައި  ވަޒީފާތަކުގެ  ފަންނީ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ނަމަވެސް، 

ފިނޭންސްއިން   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ރަނގަޅުކަމުގައި  އެންމެ  ދިނުމަށް  ޕްރޮމޯޝަން(  )ސެޓްފިކެޓް  ޕްރޮމޯޝަން  ދެވޭ  ހާޞިލްކުރުމުން 

އިން ފެށިގެން ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގެ ކަންތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ    2021އޮކްޓޫބަރު    1  ލަފާދެއްވާފައިވާތީ، 

މުސާރައާއި   އެއްގޮތަށް  ޗިޓާ  އެ  ޖެހިނަމަވެސް  ޗިޓު  ޕްރޮމޯޝަން  ސެޓްފިކެޓް  އަދި  ދަންނަވަމެވެ.  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ތެރެއިން 

އިން ފެށިގެން ޗިޓުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުސާރައާއި    2021އޮކްޓޫބަރު    1އްޒަފުންނަށްވެސް،  އިނާޔަތްތައް ހަމަޖެހިފައި ނުވާ މުވަ

 އިނާޔަތްތައް ދެއްވަން ފެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ..." 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަނަށްސިވިލް ސަރވިސް 
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14 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ނ( އަދި )ރ(    43)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނު( ގެ    5/2007ނޫނު ނަންބަރު  ގާ .8

 ؛ގައި

  ހ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ މުސާރައާއި މާލީ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް)"

 ".ވެ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަނުންނެ 

  ނ( މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން، މި މާއްދަގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް، ކުރިމަތިވާ )"

ކޮމިޝަނަށް   އިޚްތިޔާރު  ބަދަލުކުރުމުގެ  ވަކިމުއްދަތަކަށް،  ބަޔާންވެގެންވާ  ސަބަބުން،  ޙާލަތެއްގެ   ." ލިބިގެންވެއެވެ ޚާއްޞަ 

މަހަކުން އެއްފަހަރު، ކޮމިޝަނުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.    3ރ( މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ނިންމާ ނިންމުންތައް، މަދުވެގެން ކޮންމެ  )"

 އިނާޔަތްތައް، ކުރިޔެކޭ  އަދި، އެބަދަލު ގެންނަން މެދުވެރިވީ ސަބަބު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާނަމަ، އެބަދަލުގެ ކުރިން އެމީހަކަށް ލިބެމުންއައި 

 ." އެއްފަދައިން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

 ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި،  7.08)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  .8.1

ހަމަޖައްސާ ވަޒީފާއަކީ ހުސްކޮށް   ހުއްދަދީފައިވާ މަޤާމަކަށް މެނުވީ މީހަކު ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި   ")ހ( 

ބަޖެޓުގައި  ވުމާއެކު،  މަޤާމަކަށް  ޚަރަދު"  " އޮތް  ހިނގާ  މަޤާމަކަށްމުވައްޒަފުންނަށް  ލިބިފައިވާ  ފައިސާ  އައިޓަމަށް   ގެ 

 ." ވާންވާނެއެވެ 

ހަމަޖެހިފައި )" ބޮޑުވާގޮތަށް  މުސާރަ  ހަމަވުމުން  މުއްދަތެއް  ވަކި  މީހަކު  ހުރި  މަޤާމުގައި  ތިބި   ވާ ށ(  މަޤާމުތަކުގައި 

އެކަމަށް  ބޮޑުކުރަންވާނީ  އެލަވަންސް  މުސާރައާއި  އުސޫލުތަކުގަ  މުވައްޒަފުންގެ  މަތިން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގޮތުގެ  އިވާ 

 ".ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހުރެގެންނެވެ 

  ،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި 

 ؛ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި 7.09މި ގަވާއިދުގެ  .8.2

ނުވަތަ އެލަވަންސަކަށް ބަދަލެއް   ހ( މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ މުސާރައަށް ") 

 ." ޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ ފިނޭންސް އެން އަންނަނަމަ، އެ ގެނެވޭ ބަދަލެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަނަށްސިވިލް ސަރވިސް 
ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަދުނާން ޙަސަން  VTR/2022/80މައްސަލަ 

                                             

 

14 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:  

 

ކުރިން )" ދިނުމުގެ  ކުރިއެރުމެއް  އެ  ދޭނަމަ،  ކުރިއެރުމެއް  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފަކަށް  ގުޅޭގޮތުން   ށ(  އެކަމާ 

ފައިސާ   ބަޖެޓުގައި  މަޝްވަރާކޮށް  ފައިސާ   ހުރިކަން މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ  ބަޖެޓުގައި  އަދި  ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. 

 ." ފަރާތުން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެމަތިން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭންވާނެއެވެ  ހުރިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދިން 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

 ؛އްދެާގ )ށ( ަގިއ ަވަނ ާމ  37ޫނުނައާސީސެގ  ގާ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުޖމޫްހިރްއާޔެގ   .8.3

އެކަށީގެންވާ   މަސައްކަތާ  ކުރާ  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  މާޙައުލެއްގައި  ރައްކާތެރި  މުޢާމަލާތުކުރެވޭ،  "ހަމަހަމަކަމާއެކު 

ލިބުމާއި  އުޖޫރަ  އުޖޫރައެއް  ހަމަހަމަކަމާއެކު  ނިސްބަތަކުން  އެއް  ވަޒަންކުރެވި  މިންގަނޑަކުން  އެއް  މަސައްކަތް  ކުރާ   ،

 ލިބުމާއި، އެއް ހަމައަކުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ." 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހެކިބަހުން .9 ހެކިވެރިޔާގެ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އެފަރާތް    މައްސަލަ  އެދި  ކުރީކޮޅު    2021ޕްރޮމޯަޝނަށް  ގެ 

ބުނެ ވަނަ މަހު ލިބިފައިވާކަމަށް  2021އެޕްރީލް    އެފަރާތަށް މާސްޓަރސްގެ ސެޓުފިކެޓުގެ މުސާރަ  އެދުނުކަމަށާއި،

 ހެކިބަސް ދީފައިވެއެވެ. 

އެންމެހާ   .10 ބަޔާންކުރެވުނު  ިރާއޔްަތުކާރިއުރ،  ުނުކާތަތަކ އިސްވެ  ކުރިއެރުން  ްށ  މަގާމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ދިނުމަށްފަހު އެ މަގާމުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ގާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ހުއްދަ ކުރާ  

މައްސަލަ   މަތިންކަން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާކާ  އެ  ނުވަތަ  ގާނޫނަކާ  އެ  މެދުވެރިވެ،  ހާލަތެއް  ރައްދުވި  ފަދަ 

 ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  

ަހްއ ުކިރެއުރްނ  ަވޒާީފެގ  ާތީރުގުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަބާޔްނކާުރ  ިލބެިދޭވެނަކަމށް  ުހާވަކަމްށ  ުކިރއުެރްނ  ެފިށެގްނ  ްނ 

ުއ ުކިރެއުރޫސަބާޔްނުކާރ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ެއްއގަޮތށް  ުކިރެއާލ  ުމާސަރިއެގ  ެއްއގަޮތށް  ުކިރެއުރާމ  ެއ    ުރްނާމިއ، 

  ުގްއަހަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ ދުަށްނ ލިބެިދޭވ    37ޫނުނައާސީސެގ  ާގނޭުދަނަމ، ެއއީ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުޖމޫްހިރްއާޔެގ  

 ،  ޫރުމުކުރްނ ަކަމްށ ުބަރެވޭވީތ ުހން ަމުގްއަހަހިނޮކްށ ެއ  
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ރާިޢަޔްތކްޮށ   ަކްނަކަމްށ  ެއްނމަެހއި  ދީފައިވާ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 

( "ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން  2021މާރިޗު    7)  CSC/2021/00518(51)  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު

ޗިޓް"  އެއްގޮތަށް    ދެއްވި  ބަދަލުއާ  ވަޒީފާއަށް  ތާރީ  އެފަރާތުގެ  އިން    2021ފެބުރުވަރީ    14ކަމަށްވާ  ހު ގެނައި 

 ާނަޔތަްތްއ ިދުނމްަށ ަކނަޑައަޅިއ ިމ ަމްއސަަލ ންިނަމްނ ެފެނެއެވ.  ިއާވ މާުސަރާއިއ  ުގްއަހއަެފާރަތްށ  ފެށިގެން 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަހަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  

( ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް A075050ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ޢަދުނާން ޙަސަން، )ދިވެހި ރައް  މާލެ،  ،3314

މަގާމުގައި   އޮފިސަރެއްގެ  އެޑިޔުކޭަޝން  އެގްޒޭމިނޭަޝންސްގެ  ފެށިގެން    2019މާރިޗު    28ޕަބްލިކް  އިން 

ލަރނިންގ"   އެންޑް  ޓީޗިންގ  އޮފް  "މާސްޓަރސް  ހާސިލްކޮށްފައިވާ  ޙަސަން  ޢަދުނާނު  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންގޮސް، 

ގުޅިގެން ނަންބަރު    ސެޓްފިކެޓާ  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  (  2021މާރިޗު    7)  CSC/2021/00518(51)ސިވިލް 

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިން ނަމަވެސް، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާ ގުޅިގެން ލިބެންވާ    "ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެއްވި ޗިޓް" އިން

ފެށިގެން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން    އިން  2021ބަރު  ފަހު، އޮކްޓޫމުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުދީ އެތައް މަހެއް ހިފެހެއްޓުމަށް

މުސާރަދީފައިވާތީ،   ފަދައިން  ޗިޓުގައިވާ  މަހާއި    7ދިން  ކުރިއެރުން )  15)ހަތެއް(  މުސާރައިގެ  ދުވަހުގެ  ފަނަރަ( 

ވާ މުސާރައާއި  ނިޔަލަށް ނުލިބި  ގެ  2021ންބަރު  ގެއްލިފައިވާތީ، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިން ދުވަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެ

  2022ޕްރިލް  އެ  11ރައްދުވާގޮތަށް    އިނާޔަތުގެ ކުރިއެރުމަށްވާ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށްއެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، 

ނިޔަލަށް މުސާރައާއި    ގެ  2021ންބަރު  ފެށިގެން ސެޕްޓެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިން ތާރީހުން  

އެކަމަށް  ފިނޭންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއީ  އަދި  ލައިގެންކަމަށާ  ސަބަބަކާ  އެކަށީގެންވާ  ދީފައިނުވަނީ  އިނާޔަތްތައް 

   ފައިވާއިރު،ނުދޭތީކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެ ހުއްދަ

ރުން ދިނުމަށްފަހު އެ މަގާމުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ  ރާތަށް މަގާމުގެ ކުރިއެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

ގާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ހުއްދަ ކުރާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ، އެގޮތުގެ މަތިންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް 

 ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަނަށްސިވިލް ސަރވިސް 
ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަދުނާން ޙަސަން  VTR/2022/80މައްސަލަ 
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ުމަވްއޒުަފްނަންށ ަވޒާީފެގ ުކިރެއުރްނ ަހްއުގާވަކަމްށ ަބާޔްނުކާރ ާތރުީހްނ ެފިށެގްނ ުކިރެއުރްނ ލިބެިދޭވެނަކަމްށ ަބާޔްނުކރާ  

ެއއީ   ނޭުދަނަމ،  ކިުރެއުރްނ  ުމާސަރިއެގ  ެއްއޮގތްަށ  ުކިރއުެރާމ  އެ  ުކިރެއުރާމިއ،  ުމަވްއޒުަފނަްންށ  ެއްއޮގަތށް  ުއސާޫލ 

ަވަނ ާމއްދެާގ )ށ( ގެ ަދުށްނ ލިބެިދޭވ ަހްއުގ ަހިނޮކްށ އެ ަހްއުގން    37ާޔެގ ާގޫނުނައާސީސެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުޖމޫްހިރްއ

 މުަހޫރުމުކުރްނ ަކަމްށ ުބަރެވވީޭތ،  

މާރިޗު   CSC/2021/00518  (7(51)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު  

ގެނައުމަށްފަހު އެފަރާތަށް ނުލިބިވާ ށް ބަދަލު  މަގާމަޗިޓް" އާ އެއްގޮތަށް އެފަރާތުގެ ( "ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެއްވ2021ި

   ާވ ުމާސަރިއެގ ުކިރެއުރަމްށާވ ަފިއާސ ިދުނމްަށ ަކނަޑއަަޅިއ، ުގްއަހ  )ފަނަރަ( ދުވަހަށް 15)ހަތެއް( މަހާއި  07

( މިއަދު  ފައިސާ  ނޫން  2022ސެޕްޓެންބަރު    20އިސްވެދެންނެވުނު  ބަންދު  ފެށިގެން ރަސްމީ  އިން  )ތިރީސް(   30( 

ނޫން   ބަންދު  ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ދިނުމަށްފަހު  ޙަސަނަށް  ޢަދުނާން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރޭގައި    3ދުވަހުގެ 

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

 .ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ

 

 1444 ޞަފަރު 24

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 20

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު


