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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/126 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ނާޔަތް ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުންޢިމުސާރައާއި  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ޖުލައި  16 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޑިސެންބަރު 30 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (މ. މަގުމަތީގެ / މާލެ) ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A126623)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ 

 (A126623ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ދިވެހި)  (މ. މަގުމަތީގެ / މާލެ)  ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ   މައްސަލައަކީ މި  

މަސައްކަތްކުރަމުން މަާޤމުގައި  އޮފިސަރެއްގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކޮމިަޝނުގައި  އިންޓެގްރިޓީ  ދަނިކޮށް   ކަސްޓަމްސް 

ކޮމިަޝނާ އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލި ކަސްޓަމްސް  ކޮމިަޝން އި  އިންޓެގްރިޓީ  އުވާލަ   ސް  އިންޓެގްރިޓީ   އި،ާޤނޫނަކުން  ނޭަޝނަލް 

އެލަވަންސްއެއް   ލިވިންގ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  އައުމަށްފަހު،  ވުޖޫދަށް  ކޮމިަޝން 

ށް އެ އެލަވަންސް ލިބެމުން ނުދާކަމަށާއި، ދެމުންގެންދާއިރު ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންނަ
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ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފަކާމެދު  އެއްވެސް  އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަކުން  ވަކި  ކުރިން  އެމީހަކު 

ާޤނޫނުން ފުރުަޞތު    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެކަށް  އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުމަ ަޤނޫނުއަސާސީއާއި ވަޒީފާއާބެހޭ 

އުނިކުރެވޭނެ   ބައެއް  ދިނުމުގައި  ޢިނާޔަތްތައް  ލިބެންޖެހޭ  އެމީހަކަށް  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  އެއީ  ނުވާކަމަށާއި،  ދީފައި 

 ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ  ސަބަބެއްކަމަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވޭނެ

ނެތްކަމަ ހަމައެއް  އެފަރާތަށް  އެއްވެސް  ބަޔާންކޮށް،  ލިބިފައިނުވާ   2015ސެޕްޓެންބަރު    06ށް  މިހާތަނަށް  ފެށިގެން  އިން 

އޮތް ތަނުގައި ލިވިންގ   ފަރާތުން ނަގައިދިނުމަށާއި، އަދި ކުރިއަށް  ލިވިންގ އެލަވަންސްއަށްވާ ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި

ނޭަޝނަލް  މަހުންމަހަށް ދެމުން ގެންދިއުމަށް ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުން އެދި  އެލަވަންސް  

ރައްދުވާގޮތަށް   ކޮމިަޝނަށް  ބަލާފައިވާ    2020ޖުލައި    17އިންޓެގްރިޓީ  ހުށަހެޅުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 

 ރައުޔު    ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްމަރްޔަމް 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    ދިވެހި)  (މ. މަގުމަތީގެ / މާލެ)  ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ  ރާތްކަމަށްވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ .1

ވަޒީފާއާބެހޭ    (A126623ނަންބަރު:   ބަޔާންކުރެވިފައިވާ(  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް'  ހުށަހެޅި  'މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން  

 ހަގަކުރެވެއެވެ. ފާ

ގައި   2015ސެޕްޓެންބަރު    06)ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ާޤނޫނު(   2015/27ާޤނޫނު ނަންބަރު   .1.1

ާޤނޫނުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   އެ  ގުޅިގެން  ކުރެއްވުމާ  ގެޒެޓު  ކުރައްވާ  މާއްދާގައި    62ތަްޞދީުޤ  ވަނަ 

ޓީ ކޮމިަޝނާއި، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރި
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ާޤނޫނުގެ   އެ  މުވައްޒަފުންވަނީ  އިދާރާތަކުގެ  އެ  އަދި  ގޮތުގެމަތިން    62އުވިފައިކަމަށާއި،  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

 . ހަމަޖެހުނުކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި

ފަރާތަކީ ކުރިން ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  .1.2

ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން ާޤނޫނަކުން އުވާލާ  މަާޤމުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި،  

އައުމަ ވުޖޫދަށް  ކޮމިަޝން  އިންޓެގްރިޓީ  ބަދަލުވި  ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  ށްފަހު، 

މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސްއެއް ދެމުންގެންދާއިރު ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ބަދަލުވި  

ން  އެމީހަކު ކުރިން ވަކި އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަކު  މުވައްޒަފުންނަށް އެ އެލަވަންސް ލިބެމުން ނުދާކަމަށާއި،

ގެންގުޅުމަކަށް  ތަފާތުކުރުމެއް  އެއްވެސް  ދިނުމުގައި  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފަކާމެދު  އެއްވެސް 

އަސާސީއާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުން ފުރުަޞތު ދީފައި ނުވާކަމަށާއި، އެއީ  ަޤނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  

ޢިނާޔަ ލިބެންޖެހޭ  އެމީހަކަށް  ހާލެއްގައި  ސަބަބެއްކަމަކަށް އެއްވެސް  އުނިކުރެވޭނެ  ބައެއް  ދިނުމުގައި  ތްތައް 

ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ  ކުރެވޭނެ  އެގޮތަށް  އެކަން  އަދި  ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިއެއްވެސް ހަމައެއް ނެތް ކަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ އާއި    63ލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ ާޤނޫނުގެ  ނޭަޝނަ .1.3

ކަމަށާއި، އެ މާއްދާގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ  ދީފައިވާ   ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އިރުޝާދު

ބަޔާންކު ނުވާނެކަމަށްވަނީ  ކުޑަކޮށްގެން  މުސާރަ  އެކުލެވޭ  މަާޤމާއި،  މައްޗަށް  މި އަސާސްގެ  ރެވިފައިކަމަށާއި، 

ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅޭ އޮނިގަނޑުވާންވާނީ ހަމަހަމަކަމާއި،  

ޤާއިމްކުރެވޭނެ އެއީ    އިންސާފުވެރިކަން  މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން  ކުރިން  މުއައްސަސާއެއްގައި  ވަކި  އަދި 

އާއި  މުވައްޒަފު މުސާރަ  ާޤނޫނުގެ ޢިންނަށް  ހަމައެއާއެކު  އޮނިގަނޑަކަށްކަމަށާއި،  ނުކުރެވޭނެ  ކުޑަ  ނާޔަތްތައް 

 ކޮމިަޝނުން ބަދަލުވި  އެއްގައި ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުންނާއި ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީއެއްވެސް މާއްދާ

ދެމުންގެންދިޔަ   ކުރިން  އެމީހުންނަށް  އާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  ގެންދިޔުމަށް ޢިމުސާރަ  ދެމުން  ނާޔަތްތައް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ބުނެފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 



     ރައްދުވާގޮތަށް ނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
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ާޤނޫނުގެ   .1.4 އި، އިޖޫރަ އިތުރުކުރުމުގައާއި،  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގައާ   04ވަޒީފާއާބެހޭ 

އެހެނިހެން   ދިމާވާ  އަދާކުރުމުގައި  ވަޒީފާ  ކަނޑައެޅުމުގައާއި،  އަދާކުރާނެގޮތް  ވަޒީފާ  ަޝރުތުތަކާއި،  ވަޒީފާގެ 

ބަޔާންކުރައްވާފައިކަމަށާއި، ކަންމިހެން  ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުނުކުރެވޭނެކަމަށްވަނީ ސާފުކޮށް  

ކުވެސް ކުރިން ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރީތީ، ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ އޮތުމާއެ

ކޮމިަޝނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ނުދޭކަމަށާއި، މިއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ  

 އެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވެން ޚިލާފު ކަމެއްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް އެތަނުން ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށް  .1.5

މަހަކު ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ލިވިންގ  ތަފާތުކުރުމެއްނެތި  އެއްވެސް  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ             ބަދަލުވި 

ރުފިޔާ(  4،000/- ހާސް  )ހަތަރު  ޕޮލިސް  ދެމުންގެންދާކަމަށާއި،  ރ.  ކޮމިަޝނާއި  އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމްސް 

އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން މިހާރު ވުޖޫދުގައި ނެތުމާއެކު، އެ ދެ އިދާރާގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރީތީ ލިވިންގ  

ޅޭ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލެވެންޖެހޭކަމަށާއި،  އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ގެންގު

ާޤނޫނީ   އެއްވެސް  ާޤއިމްވެފައިވާ  މައްޗަށް  އަސާސެއްގެ  ބާޠިލް  ތަފާތުކުރުމަކީ  މި  އޮތް  ފެށުނީއްސުރެ 

ޙައިިޞއްޔަތެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި ނުލިބޭނެ ވޮއިޑް އެބް އިނިީޝއޯ ހާލަތުގައި އޮތް، ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ނީއްސުރެކޮމިަޝން އުފެދު
 

އެދިފައިވަނީ   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ކޮމިަޝން    2015ސެޕްޓެންބަރު    06މައްސަލަ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ގައި 

ރިޓީ ކޮމިަޝން އުވިފައިވުމާއެކު، އެ ތާރީޙުން އުފެއްދެވުމާއެކު، ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނާއި، ޕޮލިސް އިންޓެގް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    04ފެށިގެން ލިވިންގ އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ކޮމިަޝނުން ތަފާތުކުރުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ސެޕްޓެންބަރު    06އެއް އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދުގައި ގެންގުޅެވިދާނެ ތަފާތުކުރުމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  

އިމުން    2015 ާޤނޫނީ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ފެށިގެން  ނައްތާލާ،  ބޭރުން  އިން  ތަފާތުކުރުން   06ގެންގުޅެފައިވާ 

އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ  ލިވިންގ  އިން ފެށިގެން    2015ސެޕްޓެންބަރު  



     ރައްދުވާގޮތަށް ނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
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19 ގެ 5 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:     

 

ދޫކޮށްދިނުމަށާއި އަދި  ފައިސާ  ކޮމިަޝނަ  ނޭަޝނަލް،  ބަދަލުވި  އިންޓެގްރިޓީ  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  ށް 

އެލަވަންސް މަހުން މަހަށް  ލިވިންގ  ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި    މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

އަމުރުކޮށްދެއްވުންކަން   މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ގެންދިއުމަށް  ިއްސެވަބާޔްނކޮށަްފިއވާ  ދެމުން 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ކޮމިަޝނަށް   .3 އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ފަރާތުން  ޒަޢީމާގެ  މައްސަލައިގައި، ފާޠިމަތު  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް 

މަސައްކަތްކުރި   އިދާރާއެއްގައި  ދެ  ތަފާތު  ޖަވާބުދާރީވީއިރު،  ފަރާތުން  ކޮމިަޝންގެ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް 

ގައި އެ  މުވައްޒަފުންތަކެއް ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށް ބަދަލުވުމުން، އެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރި އިދާރާތަކު

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދިނުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުން، މުސާރައިގެ  

އޮނިގަނޑުތައް އެއްގޮތްކޮށް، މުސާރައިގެ އެއް އޮނިގަނޑަކަށް މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  

އިންޓެ ވެސް ނޭަޝނަލް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިކަމަކީ  އަންނަކަމަށާއި،  ކުރަމުން  ކޮމިަޝނުން  ގްރިޓީ 

ހޯދަންޖެހޭފަދަ  ޙައްލެއް  ގޮތުން  ާޤނޫނީ  މައްސަލައިގައި،  މި  ހުށަހެޅިފައިވާ  އެހެންކަމުން  ަޤބޫލުކުރާކަމެއްކަމަށާއި، 

  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  ވެސް  މުވައްޒަފަކަށް  ކޮންމެ  މަށާއި،ޙުޫޞމާތްތެރި ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނު 

  ތެރެއިން   ނިޒާމުގެ  އެ  ާޤއިމުވެފައިއޮންނައިރު،  ކޮމިަޝންގައި  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް   ނިޒާމެއް  އެކަށީގެންވާ  ޙައްލުކުރުމަށް

ފަރާތުން ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ  އް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މަސައްކަތެ  އެކަށީގެންވާ  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ

ފަރާތުން ަޝރުޢީ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގާފައިވަނިކޮށް،  މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން  ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  މައްސަލައަށް 

ރެމެޑީސް' އޮފް  އެގްޒޯސްަޝން  އޮފް  'ޑޮކްޓަރިން  ގެންދިއުމަކީ،                                މަރުޙަލާއަށް 

(Doctrine of Exhaustion of Remedies)    ްއެގޮތުނ ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށާއި،  ޚިލާފަށް  އުޫޞލާ  ގެ 

މައްސަލައެއް    HC-A/260/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   ަޤިޟއްޔާގައި، މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ކޯޓަށް 

ޒާމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ ކޯޓަށް އެ މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވަކި ނި

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެ ނިޒާމުގެ ދަށުން އެ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްކަމަށާއި، އަދި 

ސަލައެއް ބަލައި ގޮތެއް  މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް ދީފައިވާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ަޝރުޢީ މަރުހަލާއިން އެ މައް



     ރައްދުވާގޮތަށް ނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
  VTR/2020/126މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ 
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ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އިދާރީގޮތުން ނޭަޝނަލް  

އެގޮތުން  ދަނިކޮށްކަމަށާއި،  މަސައްކަތްކުރަމުން  ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  މައްސަލައަށް  ތެރޭގައި  ކޮމިަޝންގެ  އިންޓެގްރިޓީ 

ހު އޮތްކަމަކަށް މައްސަލަ  މިޙާލަތުގައި  ޙުޫޞމަތެއް  ހުށަހެޅޭވަރުގެ  މައްސަލަ  މަރުހަލާއަށް  ަޝރުޢީ  ފަރާތުން  ށަހެޅި 

ގައި ހުށަހެޅި އުޖުރާއީ ނުކުތާއަށް   2020އޮކްޓޫބަރު    08ނުދެކޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން  

 ށް، ާޤނޫނީ ގޮތުން ނަޒަރުކޮ

 ކަސްޓަމްސް  ދަށުން  ގެ(  ާޤނޫނު  ކޮމިަޝންގެ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް)  2015/27  ނަންބަރު  ާޤނޫނު މައްސަލައަކީ،  މި

ޒަޢީމާ އު  ކޮމިަޝން   އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  ކޮމިަޝންއާއި  އިންޓެގްރިޓީ ފާޠިމަތު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން،  ވުމާ 

ގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށް ބަދަލުވެފައިވާއިރު، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ނޭަޝނަލް އިންޓެ

އެލަވަންސް،   ލިވިންގ  ދެމުންގެންދާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝނަށް  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝނުން 

ނުލިބޭތީ، ލިވިންގ  ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށް ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންނަށް  

ވަނަ މާއްދާއާ    4އެލަވަންސް ދިނުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

އެލަވަންސް   ލިވިންގ  ނުލިބިވާ  މިހާތަނަށް  ނައްތާލުމަށާއި،  ތަފާތުކުރުން  އެ  ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ،  ޚިލާފަށް 

އަދި ކޮމިަޝނުން    ލިބިދިނުމަށާއި  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  ކޮމިަޝނަށް  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް 

އެދި   ލިބިދިނުމަށް  އެލަވަންސް  ލިވިންގ  ވެސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްފަދައިން  މުވައްޒަފުންނެކޭ  ބަދަލުވި 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، 

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުޞޫލުތަކުގެ    2  ާޤނޫނުގެ  އެ  ގައި،(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  5  ާޤނޫނުގެ  ހޭވަޒީފާއާބެ

ފަރާތުން  ލިބޭކަމަށް ދެކޭ  އުނިކަން  އެ  ހިންގައިފިނަމަ،  ޢަމަލެއް  ލިބޭ  އުނިކަމެއް  ޙައްަޤކަށް  ލިބިދޭ  ދަށުން މީހަކަށް 

ޓްރައިބިއުނަ ވަޒީފާއާބެހޭ  ަޝކުވާ  ަޞއްޙަ އެކަމުގެ  ަޝކުވާއަކީ  ހުށަހެޅޭ  ފަދައިން  އެ  ހުށަހެޅިދާނެކަމާއި،  ލަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ   5ަޝކުވާއެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

ވަޒީފާދޭ ފަރާ އޮންނާތީއާއި،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ނެރެވިދާނެކަން އެނގެން  ާޤނޫނުގެ  ޢަމުރެއް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ   4ތުން 

މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅޭ ަޝކުވާއެއްގައި، ތަފާތު ނުކުރެވޭކަމަށް ނުވަތަ ތަފާތުކުރުން  
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ރާތުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަ  4ގެނައީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އިން އެނގެން އޮތުމުން، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މުވައްޒަފާމެދު    4ޒިންމާއެއްކަން އެ ާޤނޫނުގެ  

 ތަފާތުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅޭނީ އެ މައްސަލަ މައުޫޟޢީގޮތުން ބަލައިގެންކަމުގައިވާތީއާއި، 

 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގައި

ނިޒާމެއް ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ތެރޭގައި ާޤއިމުވެފައިއޮތްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާބުނުން 

އްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ނިޒާމެއް ނުވަތަ ފިޔަވައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ މަ 

އުސޫލެއް ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގައި ާޤއިމުވެފައިވާކަން ދަލީލުކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނެތުމުންނާއި،

ގައި ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ    2020ޖޫން    15ގެން ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ  މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅި

ދީފައިވާކަން   ޖަވާބެއް  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ސިޓީއަށް   އެ  ސިޓީއެއްފޮނުވާއި  ކޮމިަޝނަށް 

 އެނގެންއޮންނާތީއާއި، 

ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން އެދޭކަމުގައިވާނަމަ މި މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ މަރުޙަލާގައި ވެސް ފާޠިމަތު ޒަޢީމާއާއި  

ވާހަކަ ދައްކައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބޭރުގައި މި މައްސަލައަށް ސުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތަތީ،  

ަޝންގެ ފަރާތުން އިޖުރާއީގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބަލައިގަންނާނެ އެއްވެސް ހަމައެއް  ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމި 

ނަންބަރު  ނެތްކަމުގައި   ޓަރައިބިއުނަލްގެ  އިން    VTR/IJ/2021/2-200ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތް'  ނިންމި  'އިޖިރާއީގޮތުން 

 . އިވަނެއެވެފަކަނޑައަޅާ

ފަ  .4 ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ޖަވާބުދާރިވީއިރު،ރާތުންމި  ކޮމިަޝ  ޕޮލިސް   ކަސްޓަމްސް  އިންޓެގްރިޓީ  ނާއި، 

ބަދަލުކުރުމުގައި    ށްނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނައިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން އުވާލެވި، ދެ ކޮމިަޝންގެ މުވައްޒަފުން،  

ބަލާފައިވަނީ   ކޮމިަޝން މައިގަނޑު އަސާސަކަށް  އިންޓެގްރިޓީ  ާޤނޫނުގެ  ނޭަޝނަލް  ގައި    63ގެ  )ށ(  ވަނަ މާއްދާގެ 

އެއީ   އަސާސްކަމަށާއި،  ކޮމިަޝނަބަޔާންވެގެންވާ  އިންޓެގްރިޓީ  އެއްވެސް    ށްނޭަޝނަލް  ބަދަލުކުރުމުގައި  މުވައްޒަފުން 

މަާޤމަށްވު ހުރި  އައި  މުވައްޒަފަކު  ލިބެމުން  މުވައްޒަފަކަށް  އެއްވެސް  އަދި  ބަދަލުނުކުރުމާއި،  މަޤާމަކަށް  ދަށް  ރެ 
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 ށްނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަމުސާރައަށްވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއް ލިބޭ މަޤާމަކަށް ބަދަލުނުކުރުންކަމަށާއި، އެގޮތުން  

ގެ މުވައްޒަފުން ބަދަލުވެފައިވަނީ އެ  ޓީ ކޮމިަޝންއިންޓެގްރި  އި، ކަސްޓަމްސްއިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނާ  ބަދަލުވި، ޕޮލިސް

ނާޔަތްތަކާއެކު ކުރިންވެސް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުތަކަށްކަމަށާއި، ޢިމުވައްޒަފުންނަށް ކުރިންވެސް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި  

ކޮމިަޝނާ  ޕޮލިސް ކަސްޓަމްސްއިންޓެގްރިޓީ  ކޮމިަޝނު  އި  މުވައްޒަފުން  އިންޓެގްރިޓީ  އި ގެ  ންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް 

ބަދަލުވިއިރު، އެ ދެ ކޮމިަޝނުން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދެމުން ގޮސްފައިވަނީ ތަފާތު ދެ އޮނިގަނޑެއްގެ   ށްކޮމިަޝނަ

ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން ދަށުންކަމަށާއި، މި ދެ އޮނިގަނޑުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުން  

ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ  ކުރެވިފައިވާ އޮނިގަނޑަކަށް މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް    އިޒްއާއި އިނާޔަތްތައް ހާމަނަ

ދަށުން  ކޮމިަޝ މަސައްކަތުގެ  މި  ފެށިފައިވާކަމަށާއި،  ކުރަން  އުފެދުމާއެކު  ކޮމިަޝން ން  އިންޓެގްރިޓީ  ގެ  ނޭަޝނަލް 

ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފައަކަށް އެދި  މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކޮށް، މިނިސް 

ކޮމިަޝން އިންޓެގްރިޓީ  ނަންބަރު  ނޭަޝނަލް  ސިޓީ  2019ޖުލައި    ADHR/13/2019/19  (3-462ގެ   )

އިދާރާތަކުގެ   ދައުލަތުގެ  އަންގާފައިވާނީ  ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގުޅިގެން  ސިޓީއާ  މި  ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި، 

މުސާރަތައް ހާމަނައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނޭަޝނަލް ޕޭކޮމިަޝނުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ، ކޮމިަޝނުގެ މުސާރައިގެ  

ބަދަ މެންބަރުގެ  އޮނިގަނޑަށް  ކޮމިަޝނުގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  ފަހުންވެސް  މީގެ  ދިއުމަށްކަމަށާއި،  ކުރިއަށް  ލުނުގެނެސް 

ގުޅޭގޮތުން   އޮނިގަނޑާ  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ފަހަރުމަތިން  އެކި  ހުރުމުން  މައްސަލައިގައި  މި  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް 

ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެފަ އެންޑް  އޮފް ފިނޭންސް  ގުޅިގެން މަްޝވަރާކުރުމަށް އިވާނެކަމަށާއި،  މިނިސްޓްރީ  އަދި އޮނިގަނޑާ 

ކާމިޔާބުވާގޮތްވެފައި  އެކަން  މަސައްކަތުން  ކުރެވުނު  މިހާތަނަށް  ނަމަވެސް  އެދިފައިވާނެކަމަށާއި  އެޕޮއިންޓްމަންޓަށްވެސް 

ލިވިންގ   މުވައްޒަފުންނަށް  ށް ބަދަލުވިނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަން  އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނު  ނުވާކަމަށާއި، ޕޮލިސް

އެލަވަންސް  ލިވިންގ  ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި  އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން   އެލަވަންސް ދެމުންދަނީ، ޕޮލިސް

ކަސްޓަމްސް އަދި  ކޮމިަޝން  ހިމެނިފައިވާތީކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުންނަށް  އިންޓެގްރިޓީ  ދެމުން  ލިވިންގ  ގެ  އެލަވަންސް 

ކަ ކޮމިަޝން  ސްޓަމްސްނުދަނީ،  އޮނިގަނޑުގައި  އިންޓެގްރިޓީ  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އެލަވަންސް  ލިވިންގ  ގެ 

ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ތެރޭގައި  އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންހިމެނިފައިނުވާތީކަމަށާއި، އެގޮތުން ޕޮލިސް  



     ރައްދުވާގޮތަށް ނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
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ކަސްޓަމްސް  އެލަވަންސް  ބައެއް  ކޮމިަޝންއިންޓެގްރި  ހިމެނިފައިވާ  އޮނިގަނޑުގައި  ޓީ  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ގެ 

ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް  އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން  ހިމެނިފައިނުވާއިރު، ކަސްޓަމްސް 

ން ފާހަގަކުރެވެކަމަށާއި،  ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ނެތްކައިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން އެލަވަންސް ޕޮލިސް

  ނާއި، ކުރިގެ ކަސްޓަމްސްއިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ   ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން އުފެދުމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ޕޮލިސް

ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެއް އޮނިގަނޑަކަށް ބދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މުސާރައިގެ  އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން 

ދަ މުސާރަ އޮނިގަނޑު  މުވައްޒަފުންނަށް  ތިބި  ކޮމިަޝނުގައި  އެޕްރޫވްކޮށްފައިނުވާތީ،  އިދާރާއިން  ކަމާބެހޭ  އުލަތުގެ 

ދާކުރި އިދާރާގެ މުސާރައިގެ  ން އުފެދުމުގެ ކުރިން އެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝދެމުންދަނީ،  

 ރައްދުވި ފަރާތުން ފާގަފަކޮށްފައިވެއެވެ. މަށް މައްސަލަ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށްކަމަ 

ނާޔަތްތައް  ޢިގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި  ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނު   އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .5

ހަމަޖެއްސުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މަްޝވަރާގެމައިން ކޮމިަޝނުން ފާސްކުރާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ހަމަޖައްސާ  

 އުފެދުނުއިރު  ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަކާ އެއްގޮތަށް ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވީހިނދު،  

ޕޮލިސް ކޮމިަޝނާއިން  ހިނގަމުންދިޔަ  ކަސްޓަމްސްޓެގްރިޓީ  ކޮމިަޝން  އި،  މުވައްޒަފުން  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ގެ 

ކޮމިަޝނަ ބަދަލުވިއި އިންޓެގްރިޓީ  އާއި  ށް  މުސާރަ  އޮނިގަނޑެއްގެ  ޢިރު  ދެ  ތަފާތު  އައިސްފައިވަނީ  ދެމުން  ނާޔަތްތައް 

ނާޔަތްތަކުގައިހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލައި، ޢިއި  ދަށުންކަމަށްވާތީ، އެ ދެ ކޮމިަޝނަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާ 

ގުޅިގެން   އިދާރާއާއި  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  މަސައްކަތްތައް  ހިޖުރަކުރުމުގެ  އޮނިގަނޑަކަށް  ކުރެވިފައިވާ  ހާމަނައިޒް 

މިަޝނުން  ކުރިއަށްދާތީ، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިަޝނުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ކޮ 

ނެތްކަމަށް  އަންގާނެތަނެއް  ބަދަލުގެނައުމަށް  އުޞޫލަށް  ދިނުމުގެ  އެލަވަންސް  މުސާރައާއި  ދެމުންގެންދާ  މިހާރު 

 ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށެވެ. 

އިވާ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ަބާޔނޮްކށަްފުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ަޢދުުލެވިރ ަފިއަޞާލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ،   .6

ަވަނ ާމއާްދާއ ޚިލާފަށް    4ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތމުެދ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ާރތް ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރޓީ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އެދަިފިއާވ ފަދިައްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފތާަފުތކޮށަްފިއޭވޯތާއިއ،  



     ރައްދުވާގޮތަށް ނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
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ަވޒާީފ   ެފިށޮކިމަޝުނަގިއ  މާިހަތންަށ    2015ެސްޕެޓނަްބުރ    06ާތރުީހަކަމްށާވ    އާަދުކަރްނ  ފިެށގްެނ  ިލިވްނގ  ިއްނ 

  ނަޭޝންަލ ިއްނެޓްގިރޓީ ޮކިމަޝންަށ ޕިޮލްސ ިއނެްޓްގިރީޓ   ، ެނޯތާއިއާދިވަނަގއެިދނިުލިބވާ ަފިއާސ  އަެލަވްންސެގ ޮގުތަގއި  

ެހިޅ ަފާރތްަށެވްސ ުކިރއްަށ އޮތް ަތުނަގއި މުަހން މަހަށް  ޮކިމަޝުންނ ބަދުަލިވ ުމަވްއޒަފްުނާނ ެއްއގަޮތށް ަމްއސަަލ ުހަށ 

ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ    ޯތާދެނއަެލަވްންސ ެދުމްނ ގެނިްދުއަމްށ ޭނަޝންަލ ިއނެްޓްގރީިޓ ޮކިމަޝްނެގ ަމްއޗަށް ެއްނިގ ިލިވްނގ  

 ެދެކެމެވ. 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުހށަަހޅަާފިއާވ ިލުޔްނަތުކނަްތުކްނާނއި މްައސަަލިއެގ ަމޖިލުީހަގއި    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ  .7

 ަދްއކަާފިއާވ ވަާހަކަތުކްނ ައްނނިަނިވަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަގއި   2015ެސްޕެޓނަްބުރ   06)ޭނަޝންަލ ިއނެްޓްގިރީޓ ކިޮމަޝްނެގ ާޤޫނުނ( ައްށ  27/2015ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ . 7.1

ާޤނުޫނެގ  ަޢ ޮކިމޝާަނިއ ަކްސަޓްމސް    62މުަލުކަރްނ ެފުށާމެއުކ އެ  ޕިޮލްސ އްިނެޓްގިރޓީ  ާމއާްދެގ ަދުށން  ަވނަ 

 ާމއާްދެގ ަދުށްނ ޭނަޝނަލް  ަވަނ  63ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝުނަގިއ ަމަސްއަކްތުކަރުމނިްދަޔ ުމަވްއޒުަފްނ ެއ ާޤޫނުނެގ  

ިއ، އިަދ ެއ މާއާްދެގ ަދުށްނ ެއްއެވްސ ުމަވްއޒަަފުކ ެއ ުމަވްއޒަަފުކ  ާށިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝންަށ ބަދަލުުކެރވަިފިއާވަކަމ

ުމަވްއޒަަފަކށް   ެއ  ުމަވްއޒަަފަކްށ  ެއްއެވްސ  އިަދ  ބަދުަލޮކްށެގްނުނާވެނަކމާަށިއ  ަމާޤަމކްަށ  ަދްށ  ަމާޤަމްށުވެރ  ުހިރ 

ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކން  ިލެބުމ ުނާވނަެކްނ  ބަދުަލޮކްށެގްނ  ަމާޤަމަކށް  ިލޭބ  ުމާސަރެއްއ  ކަުޑ  ުމާސަރައްށުވެރ  ްނައިއ 

ފަާހަގުކެރޭވިއުރ، ިއްސެވ ިމ ެދްނެނުވުނ ަކްސަޓްމްސ ިއނެްޓްގިރީޓ ޮކިމަޝާނިއ ޕިޮލްސ ިއްނެޓގިްރީޓ ޮކިމަޝުނން،  

  ްއޒުަފްނނަށް ުމާސަރ ާއިއ އާިނަޔތަްތއް ެދުމްނ ައިއސަްފިއަވީނ ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރޓީ ޮކިމަޝަންށ ބަދުަލުކިރ ުމަވ

  އިާއ އަެލަވްންސަތްއ  ުމާސަރ  ްއ ޭނަޝންަލ ިއނެްޓގިްރީޓ ޮކިމަޝަންށ ބަދުަލުކުރުމެގ ުކިރްނ އަެފާރްތަތކްަށއަެފާރްތަތ

 ޭނޝަންަލ ިއްނެޓްގިރޓީ  ިމަކުމެގ ަސަބުބން ޕިޮލސް ިއްނެޓްގިރޓީ ޮކިމަޝުންނ  ާމިއެދުމްނ ައިއ ޮއިނަގނާޑ ެއްއގަޮތށަްކ

ރ. )ހަތަރު ހާސް  4،000/-ަގިއ ެދުމްނައިއ  އަެލަވްންސގެ ޮގުތިލިވްނގ  ޮކިމަޝަންށ ބަދުަލުކެރުވުނ ުމަވއްޒުަފްނަންށ  

ަކްސަޓްމްސ ިއްނެޓްގރީިޓ ޮކިމަޝުނން ޭނަޝންަލ ިއނެްޓްގިރީޓ ޮކިމަޝންަށ ބަދުަލުކިރ ުމަވްއޒުަފްނަނށް  ރުފިޔާ(  

 އުްދާވ ފާަރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. ަމްއސަަލ ަރ  ނިުލޭބަކްނ



     ރައްދުވާގޮތަށް ނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
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ުހށަަހޅަާފިއވާ    7.2 ަފރާތްުނ  ހުށެަހިޅ  ަފާރުތގެ  ަމްއސަަލ  އަަހުރެގ    2020ެއ  އަެފާރތުގެ  ަވނަ  ިއން  ސިްލްޕ'  'ޭޕ 

 ެއެވ.އަެލަވްންސ ިހެމނަިފިއުނާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވިލިވްނގ  ިއާނަޔތަްތުކެގ ެތޭރަގިއ  

،  ަގއި ޭނޝަންަލ ިއްނެޓްގރީިޓ ޮކިމަޝަނށް ުހށަަހޅަާފިއާވ ިސީޓަގިއ   2020ޫޖން    15ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރުތން    7.3

ަވަނ އަހުަރެގ ެސްޕެޓނަްބުރ    2015ަކްސަޓްމްސ ިއްނެޓްގިރޓީ ޮކމަިޝުންނ ޭނަޝންަލ ިއްންޓްގިރޓީ ޮކިމަޝަންށ  

ިލިވްނގ  ަވނަ އަަހުރެގ ަބެޖުޓަގިއ    2016ަހުރ ލާަފުކެރުވުނ  ަވނަ ައ  2015މުަހަގިއ ބަދުަލުކެރުވުނ ުމަވްއޒުަފްނަންށ  

އަެލަވްންސައްށާވ ަފިއާސ ލިބި އިަދ ެއ ަފިއާސ  ިލިވްނގ  ަވަނ އަަހުރެގ ަބޖަެޓށް    2016އަެލަވްންސެއްއ ިހަމާނ  

ާށިއ، ެއއް  ެދްއާވެނަކަމްށ ުމަވްއޒުަފްނަންށ ުކިރްނ ެއްނެގިވ ަނަމެވްސ އިަދެވްސ ެއ އަެލަވްންސ ިލެބުމްނ ނާުދަކަމ

ުމާސަރ   ުމަވއްޒުަފްނެގ  ަމަސްއަކްތުކރާ  އާިދާރެއްއަގިއ  ެއއް  ެލވްެލެއްއަގިއ،  ެއއް  ަމާޤެމްއަގިއ  ިކޔާ  ަނެމްއ 

ަކްތުކުރަމށް  ުކުރަމކީ ިއްނސުާފެވިރ ގޮތްެއަކަމްށ ޤަބުޫލުނުކެރޭވަކަމާށިއ، ިމ ތަފުާތުކުރްނަތއް ންައތުާލަމށް ަމަސްއުތތާަފ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  އެދަިފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރ ޮކިމަޝުނން  ިއްނެޓްގިރޓީ  ޭވިއުރ، ިމ ިސީޓެގ ަޖވުާބަގިއ ޭނޝަންަލ 

،  ( ސީިޓަގިއ2020ޫޖްނ    24)   ADHR/INDIV/2020/06-462ަފާރަތްށ ޮފުނވަާފިއާވ ެއ ޮކިމޝްަނެގ ަންނަބުރ  

ުހިރިލިވްނގ   ޮއިނަގނުޑަގިއ  މާުސަރިއެގ  ހުޯދަމާށިއ،  ަހއެްލްއ  ަމްއސަަލައްށ  ަންއތުާލމަށް  އަެލަވްންސެގ  ތާަފތު   

އިަދ   ަހއެްލްއ  ެއަކމްަށ  ުހށަަހާޅ  ަފާރްތަތކްަށ  ަކާމބޭެހ  ަދއަުލުތެގ  ފަަހަރުކ  ެއަތއް  ަފާރުތްނ  ޮކިމަޝްނެގ 

ަމަސްއަކްތ   ުކރުަމނާްދ  ަފާރތްުނ  ޮކިމަޝްނެގ  ހުޯދމްަށ  ަހއެްލްއ  ެއަކަމްށ  އެެހްނަނމެަވްސ  ިލބަިފިއުނާވަކަމާށިއ، 

 ށް ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. އިަދެވްސ ުކިރައްށ ެގނާްދަކަމ

ަންނަބރު                        7.4 ޮކިމަޝްނެގ  ިއްނެޓްގިރޓީ  ޭނަޝންަލ  ުހށަަހޅަާފިއވާ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދާވ  ަމްއސަަލ 

462-ADHR/CHT/2018/9    ީައާސސ ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއްނ  ިޗްޓ'  ުކިރެއުރުމެގ  'ުމާސަރިއެގ 

ައއި   ިލެބުމްނ  ުކިރން  ޮގުތަގއި  ަފްނސީަވްސ( ރިުފާޔގެ    ރ. -/4,725ުމާސަރިއެގ  ާހްސ ހްަތ ސޭަތކަ  )ަހތުަރ 

އަަދ  2018ަޖަނަވީރ    01ބަދުަލަގިއ   ިލޭބ  ޮގުތަގިއ  ުމާސަރިއެގ  ައާސީސ  އަެފާރތަށް  ެފިށެގްނ                  ުދިއްނ 

)ަހަތރާުހްސ ުނަވ ަސޭތަކ ައްށޑަިހ ަހްތ ރިުފާޔ ަފްނާސްސ ާލިރ( ައްށ ިއުތުރޮކށަްފިއާވަކން    .ރ 4,987.50/ - 



     ރައްދުވާގޮތަށް ނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
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ުމާސަރިއެގ ކިުރެއުރްނ ިދުނަމށްފުަހ ެވސް ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ިލބެިދވެޭނ ިޢާނޔްަތަތުކގެ  ފަާހަގުކެރޭވިއުރ،  

 ެމނަިފިއުނާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ެތޭރަގިއ ިލިވްނގ އަެލަވްންސ ިހ 

ަރއުްދިވ  7.5 ަންނަބުރ    ަމްއސަަލ  ޤޫާނުނ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވޮގުތަގިއ  ިއްނެޓްގރިޓީ    27/2015ަފާރުތްނ  )ޭނަޝންަލ 

ޮކިމަޝްނެގ ާޤޫނުނ( ަގިއ ޕިޮލްސ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝާނިއ، ަކްސަޓްމްސ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކމަިޝުންނ ޭނަޝންަލ  

ިއްނެޓްގިރޓީ ޮކިމަޝަނށް ބަދަލުުކެރުވުނ ުމަވްއޒުަފްނަނށް ެއއް ޮއިނަގނެޑްއެގ ަދށްުނ ުމާސަރ ިދުނަމްށ އަެފާރުތގެ  

ާލިޒްމކޮށަްފިއ ޮކިމަޝނަށް  ަމްއަޗްށ  ިއްނެޓގިްރީޓ  ޭނަޝނަލް  ޮކމަިޝުންނ،  ިއނެްޓްގިރޓީ  ޕިޮލްސ  ުނާވަކަމށިާއ، 

ބަދުަލުކިރ ުމަވްއޒުަފްނަންށ ިލބޭ ަބެއްއ އަެލަވްންސ ަކްސަޓްމްސ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝުންނ ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރޓީ  

ަކްސ ފަަދިއްނ،  ިލެބުމްނނާުދ  މަުވްއޒުަފްނަންށ  ބަދުަލުކެރުވުނ  ޮކިމަޝުންނ  ޮކިމަޝަންށ  ިއނެްޓގިްރީޓ  ަޓްމްސ 

ޕިޮލްސ   އަެލަވްންސ  ަބެއްއ  ިލެބުމނާްދ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ބަދުަލުކެރުވުނ  ޮކމަިޝަންށ  ިއްނެޓްގިރީޓ  ޭނަޝންަލ 

ިއްނެޓްގިރޓީ ޮކިމަޝުންނ، ނަޭޝންަލ ިއްނެޓްގިރޓީ ޮކިމަޝންަށ ބަދުަލުކިރ ުމަވްއޒުަފްނންަށ ިލެބުމްނނާުދަކަމާށިއ،  

ޮގުތ ބަދުަލުކރި  ިމސެާލްއެގ  ކިޮމަޝަންށ  ިއްނެޓްގރީިޓ  ޭނަޝންަލ  ޮކިމަޝުނން  ިއްނެޓްގިރޓީ  ަކްސަޓމްްސ  ްނ 

ޮކިމަޝުންނ   ިއްނެޓގިްރީޓ  ޕިޮލްސ  އަެލަވްންސ  ެއ  ަނަމެވްސ  ިލެބުމނިްދަޔ  އަެލަވންްސ  ޯފްނ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ 

ަކމާަށިއ، އަދި ުމާސަރިއެގ ުކިރެއުރން  ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގރީިޓ ޮކިމޝަަނށް ބަދުަލުކރި ުމަވްއޒުަފްނަނށް ިލެބުމްނ ނާުދ

ޮކިމަޝަންށ ބަދުަލުކިރ ުމަވްއޒުަފްނެގ މުެދަގއި   ެދ ުމައްއަސާސިއްނ ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރޓީ  ިލޭބ ޮގްތެވްސ މި 

ުކިރްނެވްސ  ަޢ ިމޮގތްުނ  ަޢމުަލުކެރެވުމނަްދީނ  ުއޫޞުލްނަކަމާށިއ،  ިއްނެޓްގިރޓީ  މުަލުކެރެވުމނާްދ  ަކްސޓްަމްސ 

ގިައ ެއ ުމަވްއޒަފުން  ންަލ ިއނެްޓްގިރީޓ ޮކިމަޝަނށް ބަދުަލިވ ުމަވްއޒުަފްނެގ ުމާސަރިއެގ ޮއިނަގނުޑޮކިމަޝުންނ ޭނަޝ

ެއްޕރިެއޒްަލެގ   ޕޯާފަމްންސ  ަމަސއަްކްތޮކށް،  ަވނެްދްނ  އަަހުރ  ފެަހްއ(    85ެދ  ިއްނަސްއތަ  )ައްށޑިހަ 

ިލ ކިުރެއުރްނ  ުމާސަރިއގެ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ެއ  ޕިޮލސް  ހޯދަާފިއާވަކުމަގިއާވަނަމ  އެެހނަްނަމެވްސ  ޭބަކަމާށއި، 

ަންށ މިފަަދިއްނ ުމާސަރިއެގ  ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝުންނ ޭނޝަންަލ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝންަށ ބަދުަލިވ ުމަވްއޒުަފްނ

ެއްޕަރިއޒްަލިއްނ   ުމަވްއޒުަފްނަންށ ޕޯާފަމްންސ  )ައްށޑަިހ ފެަހްއ(    85ުކިރެއުރެމްއ ނިުލޭބަކަމާށިއ، ނަަމެވްސ ެއ 



     ރައްދުވާގޮތަށް ނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
  VTR/2020/126މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ 

                                            

19 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
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މުަލުކަރުމްނ ިދަޔ ުއޞުޫލ ެތޭރަގިއ  ަޢޭއުރެގ ޮކިމަޝްނަގިއ    އްިހިތާޔުރ  ހަޯދއިިފަނަމ ޯބަނސެްއްއ ިދުނުމެގ  ިއްނަސްއަތ

   ެވެއެވ. ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއ  ޮއްނަނަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

)ޭނަޝންަލ ިއނެްޓްގިރޓީ ޮކިމަޝްނެގ ާޤޫނުނ( ެގ ދުަށން އަެފާރުތްނ ަކސަްޓްމްސ    27/2015ާޤޫނުނ ަންނަބރު  .  7.6

ބަދުަލުކރި   ޮކމަިޝަންށ  ިއްނެޓްގރީިޓ  ޭނަޝންަލ  ޮކިމަޝުންނ،  ިއްނެޓްގިރޓީ  ޕޮލްިސ  ޮކިމަޝާނިއ  ިއްނެޓްގިރީޓ 

ަމްށ  ަމަސްއކްަތކެުރވަިފިއާވެނަކްނ  ުމަވްއޒުަފްނެގ ުމާސަރިއެގ ޮއިނަގނުޑ ެއްއޮގްތުކުރމްަށަޓަކއި ތަފާތު ެއިކ ފަަހުރަމިތ

ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ ިލުޔނަްތުކްނ ައްނނިަނވި  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ެއަކން ާސބުިތުކުރުމެގ ޮގުތްނ    ަބާޔްނކްޮށ، 

 ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ްނ ޮފުނވަާފިއާވ ެއ  ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިފޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜީރއްަށ ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝުނ .7.6.1

ިސީޓ2015ިޑެސނަްބރު    09)   462/ 13/ 2015/ 16ަންނަބރު  ޮކިމަޝްނެގ   ަރއުްދާވ  (  ަމްއސަަލ  ަގއި 

ްޓެރަޜީރއްަށ   އްެންޑ  ިފޭންންސ  އޮފް  ިމިންސްޓރީ  ަވނީ  ަމްޞއިޫލްއަޔުތ  ަފާރުތްނ  ާޤޫނީނ  ޮކިމަޝްނގެ 

ިއ، ިމޮގުތްނ  ާވެނަކާމޮފުނވަާފިއެއ ިސީޓާއެއުކ  އާަދުކުރަމްށ ޭބުންނާވ އާިދީރ އިޮނަގނުޑ ެއކަުލވުާލަމށްފުަހ  

ިމ ެދ ުމައްއަސާސެގ ުމާސަރއެިގ ޮއިނަގނޑު ެއްއ ޮއިނަގނަޑކްަށ ބަދުަލުކުރުމްނ ެއއް ަމާޤެމްއަގިއ ތިިބ  

ާނަޔްތތުަކަގިއ ުހިރ ތާަފތަުތްއ ނަޭޝންަލ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝްނެގ ާޤޫނުނން  ިޢުމަވްއޒުަފްނެގ ުމާސަރ ާއިއ  

ުތގެ ަމިތން ަހމަހަަމ ުކެރވަިފިއާވެނަކަމާށިއ، އަދި އަަލްށ ެއކަުލވެާލުވނު ޮއިނަގނޑެުގ ަދުށން  ާލިޒްމުކާރ ޮގ

ާނަޔތަްތްއ  ޢި ުމާސަރ ާއިއ    މާިހުރ ިތިބ ުމަވްއޒުަފްނަނާށއި، ޮކްނމެެހްނ ިއުތަރްށ ޭބުންނާވ ުމަވްއޒުަފްނެގ

ަހަމ  2016 ަބޖުެޓްނ  ާފްސޮކށެްދްއވަާފިއާވ  ޮކިމަޝަންށ  އަަހރްަށ  ބާަޔްނޮކްށ، ަވަނ  ވަާހަކ    ެޖްއޭސެނ 

 ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިފޭންންސ ެއންްޑ ްޓެރަޜީރެގ ލަފުާފަޅކްަށ އެދަިފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 
 

ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިފޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜީރއްަށ ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝުންނ ޮފުނވަާފިއާވ ެއ   .7.6.2

( ސީިޓަގިއ ުކިރން ަހވާލެާދުވުނ އެ  2016ަވީރ  ަޖަނ  21)   462/ 13/ 2016/ 11ޮކިމަޝްނެގ ަންނަބރު  



     ރައްދުވާގޮތަށް ނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
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އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ  2015ިޑެސނަްބުރ    09)   462/ 13/ 2015/ 16ޮކިމަޝުނެގ ަންނަބރު   ( ިސީޓަގއި 

ަވަނ އަަހަރށް    2016،  އަެފާރުތްނ ަތްއާޔުރުކިރ ައުއ އިޮނަގނަޑްށ ަޢމުަލުކުރުމެގ ުހއަްދ ިލބަިފިއުނާވީތ

ަރއުްދިވ ާފްސ  ަމްއސަަލ  ޮގުތެގަމިތން  ަފާރަތްށ  ަބެޖުޓަގއާިވ  އެލަަވްނާސިއ،  ިލިވްނގ  ޮކށެްދްއވަާދިއާވ 

ަވަނ ުދވުަހްނ ފެށެިގްނ ިދުނުމެގ ުހއަްދ ެދްއުވްނ އިެދ ޭއެގ    2016ޖަނަަވީރ    01ުމާސަރިއެގ ުކިރެއުރްނ  

 . ތްަފޞާީލެއުކ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިފޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜީރައށް ުހށަަހޅަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ

ްނ ޮފުނވަާފިއާވ ެއ  ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިފޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜީރއްަށ ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝުނ .7.6.3

ަރއުްދިވ  ިއްނ ިސީޓ  ( 2016ފުެބުރަވީރ    22)   462/ 13/ 2016/ 21  ަންނަބުރ ޮކިމަޝްނެގ     ަމްއސަލަ 

ނަާޔތަްތުކގެ އިޮނަގނުޑ  ިޢގެ ުމާސަރ ާއިއ  ަތުކަމާޤުމ  ޭނަޝންަލ ިއންޓްެގިރީޓ ޮކިމަޝްނެގ  ަފާރުތްނ ަވީނ 

ިއްނެޓްގރީިޓ ޮކިމަޝްނެގ ާޤނުޫނ(    27/2015އުަލްނ ުމާރޖާަޢޮކްށ ާޤޫނނު ންަނަބުރ   ަގއި  )ޭނަޝނަލް 

ެގ ލަފުާފަޅކްަށ އިެދ  ިފޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜީރަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޮގުތެގ މިަތްނ އެކަުލވާާލ ިމިންސްޓީރ އްޮފ  

 އުަލްނ ޮފުނވަާފިއަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ްނ ޮފުނވަާފިއާވ ެއ  ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިފޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜީރއްަށ ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝުނ .7.6.4

  ސީިޓަގިއ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ(  2019ޖަުލިއ    03)   ADHR/13/2019/19-462  ަންނަބުރ ޮކިމަޝްނެގ  

ްސްޓަރްކަޗރިއްނ   ުމާސަރިއެގ  ޮކިމަޝްނެގ  ިއނެްޓގިްރީޓ  ަކްސަޓްމްސ  ަމާޤެމްއެގ  )ފެަހްއ(    5ަފާރުތްނ 

 ެއެވ. ްސްޓަރްކަޗރ ބަދުަލޮކށެްދްއުވމަށް އިެދ ުހށަަހޅަާފިއާވަކްނ ފަާހަގކެުރެވ

            ަބުރ ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝަންށ، ޭނަޝންަލ ޕޭ ޮކިމަޝުނެގ ަފާރުތްނ ޮފުނިވ އަެފރުާތެގ ަންނ .7.6.5

478-NPC/462/2019/3   (20    ިސީޓަގިއ 2019ޮއަގްސުޓ ) ،    ދައަުލުތެގ    11/2016ާޤޫނުނ ަންނަބުރ(

ުމާސަރިއެގ ިސާޔަސުތެގ ާޤޫނުނ( ެގ ަދުށްނ ުމިޅ ަދއަުލުތެގ ުހރާިހ ަމާޤުމަތްއ ިހެމޭނޮގުތެގ ަމިތްނ ުމާސަރ  

މަަސްއަކތް   ބަދުަލުކަރްނ  އަަހުރަގިއ  ައނަްނ  ޮއިނަގނަޑަކށް  ެއއަްހަމކެުރވަިފިއާވ  އަެލަވްންސަތއް  ާއިއ 

ައްނަނަކަމާށއި، އެެހނަްކުމްނ ޭނަޝންަލ ޮކިމަޝުންނ  ުކަރުމްނ  ިއްނެޓްގރިޓީ  ަގިއ    2019ޖަުލިއ    03 



     ރައްދުވާގޮތަށް ނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
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ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓަގިއ ފަާހަގުކަރްއވަާފިއާވ ަމާޤުމަތުކެގ ުމާސަރ ާއިއ އަެލަވްންސަތަކށް ިމ ަވގުތު ބަދުަލ  

 ެގެނސެްދެވްނ ެންތަކން ައްނގަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ފާހަގަކޮށްފައިވާފަދައިން    މައްސަލަ .8 ފަރާތުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި  ދިނުމުގައި  އެލަވަންސް  ލިވިންގ  ފަރާތަށް  އެ 

 2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު ،  ލާފުވެފައިވޭތޯ ނަޒަރަކުރާއިރުޚިވަނަ މައްދާއާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    4ާޤނޫނުގެ  

  މާއްދާގައި ވަނަ 4 ގެ( ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)

  ަވޒީފާ   ޝަރުޠުތަކާއި  ަވޒީފާެގ  ދިުނމުަގޔާއި،  ތަމްރީނު  ކުރުމުަގޔާއި،   އިތުރު  އުޖޫރަ  އެޅުމުަގޔާއި،  ކަނޑަ  އުޖޫރަ  ދިުނމުަގޔާއި،  ަވޒީފާ"

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުަގޔާއި، ަވޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދިމާާވ އެހެނިހެން ކަންކަމުަގއި، މީހުންެގ ަނސްލަށް،    ކަނޑައެޅުމުަގޔާއި،   އަދާކުރާެނޮގތް

ެގްނގުޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް، ނުަވތަ ނިސްބަތްާވ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް، ޖިްނސަށް،  ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަ ތަށް، ދީަނށް، ސިޔާސީޮގތުން 

ށް ކައިެވީނެގ ނިސްބަތަށް، އާއިލާަގއި އަދާކުރާ ޒިންމާތަކަށް، މިޤާނޫާނއި ޚިލާފުުނާވ ޮގތުން އުމުރަށް، ުނަވތަ ހުރި ނުކުޅެދުްނތެރިކަމަ 

 ".މީހުްނެގ މެދުަގއި، އެއްެވސް ޮގތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެެވ ބަލައި، މަސައްކަތްކުރާ ހަމަހަމަ

މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިވިންގ އެލަވަނަސް ދިނުމުގައި ތަފާތުކޮށްފައިވަނީ އެ 

ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ކުރިން  މައްސަ   ފަރާތް  ރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށް  ފަރާތުން މުއައްސަސާއަށް  ހުށަހެޅި  ލަ 

ދިނުމުގައި އެލަވަނަސް  ލިވިންގ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ    ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނިސްބަތްވާ   ނުވަތަ  ޚިޔާލުތަކަށް،  ގެންގުޅޭ  ސިޔާސީގޮތުން  ދީނަށް،  ނިސްބަތަށް،  އިޖްތިމާޢީ  ކުލަޔަށް،  ނަސްލަށް، 

ށް، ކައިވެނީގެ ނިސްބަތަށް، އާއިލާގައި އަދާކުރާ ޒިންމާތަކަށް، މިާޤނޫނާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުން  ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް، ޖިންސަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ތާފަތުކޮށްފައިވާކަން    އުމުރަށް ނުވަތަ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ކޮންކަމަކަށް ނިްޞބަތްކޮށް

 4ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ފަރާތާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނާއިމެދު    ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ޙިލާފަށް   މާއްދާއާ  ބުރަނުވެވަނަ  އެހެންނަމަވެސް،ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށް  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ވޭކަމާއި،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، 37ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

އް ލިބުމާއި، މުޢާމަލާތްކުރެޭވ، ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުރާ މަސައްކަތާ އެކަށީެގްނާވ އުޖޫރައެ 'ހަމަހަމަކަމާއެކު  

އް ހަމައަކުން ަވޒީފާެގ ކުރާ މަސައްކަތް އެއް މިްނަގނޑަކުން ަވޒަންކުރެިވ އެއް ިނސްބަތަކުން ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމާއި، އެ 

 މުެގ ހައްޤު ކޮްނމެ މީހަކަށްމެ ލިބިެގންެވއެެވ.'ކުރިއެރުން ލިބު



     ރައްދުވާގޮތަށް ނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
  VTR/2020/126މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ 

                                            

19 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
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ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކުރާ މަސައްކަތް އެއް މިންގަނޑަކުން ވަޒަންކުރެވި އެއް މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، 

އްޒަފު ވަޒީފާ  ނިސްބަތަކުން ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމުގެ ހައްުޤ ލިބިގެންވާކަން އެނގެންއޮންނައިރު، ކުރިން މުވަ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތާފާތުކުރުން ގެންގުޅުމަކީ މި މާއްދާއާ   ކޮށްއަދާކުރި މުއައްސަސާއަށް ރިޢާޔަތް

 63)ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ާޤނޫނު( ގެ  2015/27ާޤނޫނު ނަންބަރު ލާފުކަމެއްކަމުގައި ދެކޭތީއާއި،  ޚި

ކޮމިަޝނާއި   އެ ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުންއައި ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،

ާޤނޫނުގެ   އެ  މުވައްޒަފުން،  ކޮމިަޝންގެ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް   ވަނަ  3ކަސްޓަމްސް  އުފެދޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ 

އި ހަމަޖެހޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން އުފެދުމާއެކު، އެ ކޮމިަޝންގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގަ

ބަދަލުކުރުމުގައި، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހުރި   އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުން ކޮމިަޝނަށް

އި މުސާރައަށްވުރެ  މަާޤމަށްވުރެ ދަށް މަޤާމަކަށް ބަދަލުކޮށްގެންނުވާނެކަމުގައާއި އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންއަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   63މުސާރައެއް ލިބޭ މަާޤމަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ   ކުޑަ

އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިަޝންއިން  ކަސްޓަމްސް  ވަނަ )ހ( އަދި )ށ( އިން    63އިސްވެބަޔާންކުރުނު  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

އިންޓަގް  ނޭަޝނަލް ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝންއިން  އިންޓަގްރިޓީ  ޕޮލިސް  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝންއަށް  ރިޓީ 

މުވައްޒަފުންނަށް ބަދަލުވި  ކޮމިަޝންއަށް  އޮތްކަން    އިންޓަގްރިޓީ  ހުރަހެއް  ދިނުމަށް  އެލަވަންސްތައް  ދެމެންގެންދިޔަ 

އިން ފެށިގެން ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް    2021މޭ    01  ،އެނގެންނެތަތީއާއި

މަހަކު   ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ހަމަޖައްސާފައިވާކަން  4،000/-ލިވިންގ  ލިބޭގޮތަށް  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ހަތަރު  ރ. 

އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިަޝންއިން  ސްޓަމްސް ކަވަނަ )ހ( އަދި )ށ( އިން  63އިސްވެބަޔާންކުރުނު އެނގެންއޮތުމުން ވެސް، 

ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝންއިން  އިންޓަގްރިޓީ  ޕޮލިސް  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝންއަށް  އިންޓަގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް 

ހުރަހެއް ދިނުމަށް  އެލަވަންސްތައް  ދެމެންގެންދިޔަ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝންއަށް    ނެތްކަން އިންޓަގްރިޓީ 

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކިބަޔަކަށް ލިވިންގ އެލަވަނަސް  ނޭަޝނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިަޝންއާއި،  ނާތީއެނގެންއޮން

ވައްޒަފުން  މު  އެ  ގޮސްފައިވަނީ  އެ    ގެދެމެން  ކުރިން  ހަމައެކަނި  ނޫންކަމާއި،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ބާވަތަށް  މަސައްކަތުގެ 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި  ތްކޮށްކަން އެނގެންއޮންނާތީ،  މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއައްސަސާއަށް ރިޢާޔަ
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ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ބަދަލުވި  ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން އުފެއްދުމަށްފަހު  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  

ދީފައިނުވަނީ    އެލަވަންސްލިވިންގ  މުވައްޒަފުންނަށް   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާ މައްސަލަ  އްޖޭގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ    87ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ލާފަށްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،ޚިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(    37ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

ރިޢާޔަތްކޮށް،   އަށް    ބަދަލުވި   ކޮމިަޝންއަށް  އިންޓަގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝންއިން  އިންޓަގްރިޓީ  ޕޮލިސް)ށ( 

ލިވިންގ    އެއްގޮތަށް  މުވައްޒަފުންނެކޭ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ކަނޑައަޅައި،    އެލަވަންސްމައްސަލަ    06ދޭންޖެހޭކަމުގައި 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިންގެ އެލަވެން ދޭންފެށުނު   އިން ފެށިގެން  2015ސެޕްޓެންބަރު  

ނި  2021އޭޕްރީލް    30)  ތާރީޙާހަމައަށް ފަރާތަށް   (ޔަލަށްގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ލިވިންގ 

 ދެކެމެވެ.  މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭކަމުގައި

 

ފަދައިން    .8 ފެށިގެން  2021މޭ    01އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތަށް    އިން  ހުށަހެޅި  އެލަވަންސް  ލިވިންގ  މައްސަލަ 

އެނގެންއޮންނާތީ،ލިބެމުންދާ ތަނުގައި    ކަން  އޮތް  ގެންދިއުމަށްލިވިންގ  ކުރިއަށް  ދެމުން  މަހަށް  މަހުން    އެލަވަންސް 

އެފަރާތުން   މިހާރު  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެންގުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ނުކުތާއަށް

 ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން  ޖެހޭކަމަށްނުއަޅަންފަރުވާ ލިބިފައިވާތީ އެކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑަ ާޤނޫނީ  އެދިފައިވާ  

 ފެނެއެވެ. 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި    ދެންފަހެ، 

ބެލިއިރު،   ރިޢާޔަތްކޮށް  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ހުށަހެޅި  ދެފަރާތުން  ޒަޢީމާމައްސަލަ  އިންޓެގްރިޓީ   ފާޠިމަތު  ކަސްޓަމްސް 

އި  ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނާދަނިކޮށް     އޮފިސަރެއްގެ މަާޤމުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންކޮމިަޝނުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހު، ޕޮލިސް    އި،ާޤނޫނަކުން އުވާލަ  ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން 

އެލަވަންސްއެއް ދެމުންގެންދާއިރު ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ގ  ލިވިންއިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންނަށް  



     ރައްދުވާގޮތަށް ނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
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އިދާރާއެއްގައި   ވަކި  ކުރިން  އެމީހަކު  ނުދާކަމަށާއި،  ލިބެމުން  އެލަވަންސް  އެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝނުން 

ދިނުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުމަކަށް  މަސައްކަތްކުރުމަކުން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާމެދު މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  

ަޤނޫނު އަސާސީއާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުން ފުރުަޞތު ދީފައި ނުވާކަމަށާއި، އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެމީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ  

ބޫލުނުކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި އެކަން  ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ބައެއް އުނިކުރެވޭނެ ސަބަބެއްކަމަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ަޤ

 2015ސެޕްޓެންބަރު    06ށް ބަޔާންކޮށް، އެފަރާތަށް  އެގޮތަށް ކުރެވޭނެ ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތް ކަމަ

ނުމަށާއި، ފަރާތުން ނަގައިދި  ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވިމިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ    ގެ ގޮތުގައިއެލަވަންސްލިވިންގ  އިން ފެށިގެން  

ކުރިއަށް ތަނުގައި    އަދި  ބަދަލުވި އޮތް  ކޮމިަޝންއަށް  އިންޓަގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝންއިން  އިންޓަގްރިޓީ  ޕޮލިސް 

އެއްގޮތަށް   ކޮމިަޝންގެ  ލިވިންގ  މުވައްޒަފުންނެކޭ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ގެންދިއުމަށް  ދެމުން  މަހުންމަހަށް  އެލަވަންސް 

 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،  2020ޖުލައި  16އެދި މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުން 

އެ ޤާނޫނަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،    63  )ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ާޤނޫނު( ގެ 2015/27ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން، ކޮމިޝަނާއި   ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުންއައި ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ

އެ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން  ވަނަ  3އެ ޤާނޫނުގެ   މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދޭ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އުފެދުމާއެކު، 

ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހަމަޖެހޭނެކަމުގައި  ގޮތަށް  ކަމުގައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ކޮމިޝަނަށް އެ  މުވައްޒަފުން    

އެއްވެސް   އަދި  ަބދަލުކޮށްގެންނުވާނެކަމުގައާއި  މަޤާމަކަށް  ދަށް  މަޤާމަށްވުރެ  ހުރި  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  ަބދަލުކުރުމުގައި، 

ޔާންކުރެވުނު  މުސާރައެއް ލިޭބ މަޤާމަކަށް ަބދަލުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް އިސްވެަބ މުވައްޒަފަކަށް ލިެބމުންއައި މުސާރައަށްވުރެ ކުޑަ

ކަސްޓަމްސް  ވަނަ )ހ( އަދި )ށ( އިން  63އިސްވެބަޔާންކުރުނު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  63ޤާނޫނުގެ 

އިންޓަގްރިޓީ   ޕޮލިސް  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝންއަށް  އިންޓަގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝންއިން  އިންޓަގްރިޓީ 

އި ނޭަޝނަލް  އެލަވަންސްތައް  ކޮމިަޝންއިން  ދެމެންގެންދިޔަ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝންއަށް  ދިނުމަށް  ންޓަގްރިޓީ 

އެނގެންނެތަތީއާއި،   އޮތްކަން  މަސައްކަތްކުރިހުރަހެއް  އިދާރާއެއްގައި  ވަކި  މައްސަލަ  ކުރިން  ރިޢާޔަތްކޮށް  އެކަނި  ކުރުމަށް 

ފަރާތަށް   މުވައްޒަފުންނަށް  ރައްދުވި  ފަރާތުގެ  ބުރަނުވެވޭތީ، ލިވިއެ  ތަފާތުކުރެވިދާނެކަމަށް  ދިނުމުގައި  އެލަވަންސް  ންގ 



     ރައްދުވާގޮތަށް ނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
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19 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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  އިންޓަގްރިޓީ   ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝންއިން  އިންޓަގްރިޓީ  ޕޮލިސްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،    87ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ފަރާތަށް    އެއްގޮތަށް  މުވައްޒަފުންނެކޭ  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝންއަށް ހުށަހެޅި  ދޭންޖެހޭކަމުގައި    އެލަވަންސްލިވިންގ  މައްސަލަ 

އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  ލިވިންގ    ގެ ނިޔަލަށް  2021އޭޕްރީލް    30އިން ފެށިގެން    2015ސެޕްޓެންބަރު    06ކަނޑައަޅައި،  

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މަމައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފައިސާ  ލިބިފައިނުވާ  ފަރާތަށް މިހާތަނަށް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

 ދޭންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، 

)މި ފައިސާ   ފެށިގެން ރަސްމ2021ީޑިސެންބަރު    30މިއަދު  އިން  ބަންދު ނޫން  (  ތެރޭގައި   21  )އެކާވީސް( ދުވަހުގެ 

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ    05މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  

ތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް  

 އަންގައި، އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 
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 މި މައްސަލަ ަބލައި ނިންމީ

 

 ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް މަރްޔަމް  
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު


