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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/71 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުން ޞް އި،  ބަދަލުކުރުންވަޒީފާ  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021މާރިޗު  28 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޑިސެންބަރު 02 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( މާލެ / ގ. ދިލްފިޒާގެ) ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A167459: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

  
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

އަބޫބަކުރު  މައްސަލައަކީ،   މި ދިލްފިޒާގެ)  ސަޢުދޫން  )މާލެ  /   ގ.  :  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި( 

A167459)    ިއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައ

ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއާއި އެއްވެސް    ގައި   2020ޑިސެންބަރު    08  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ

ޕްރޮކިއުމެންޓް ނެތް  ބަދަލުކޮށްފައިވާތީއާއި،ޑިޕަރޓްމަން  ގުޅުމެއް  ވަޒީފާއަކަށް  މަާޤމުގެ   ޓްގެ  ހުރި  އަބޫބަކުރު  ސަޢުދޫން 

  2021ޖަނަވަރީ    17ލިއްޔަތުތަކާއި ނުގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް އައު ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ސަބަބު ސާފުކުރުމަށް  މަސްއޫ 

ގައި   2021ޖަނަވަރީ    18އީމެއިލްއަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި  މަނެންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް މެއިލްކުރުމުން، އެ  ރގައި ޕަ
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އިވަނީ ދިވެހި  ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލު ގެނެސްފަ، ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރަށް އަނގަ ބަހުން ނަސޭޙަތްދީފައިވާތީ

އެރުވުމަކާއި ފުރުސަތެއް  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާއި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،    ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ނުލައިކަމަށް 

ފިޔަވަޅެއް ނޫންގޮތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރާ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވެނީ މުވައްޒަފުގެ    އިޞްލާޙީ 

ފަރާތަށް   އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދާއިމީކޮށްކަން  ނުވަތަ  ވަގުތީ  ބަދަލުކުރަނީ  ވަޒީފާ  އަންގަންވާނެކަމަށާއި، ރުހުމުގައިކަމަށާއި، 

 ހުރި ވަޒީފާ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މަާޤމާއި އެއްފެންވަރު މަާޤމަށްކަމަށާއި،  އެފަދައިން ވަޒީފާ ބަދަލުކުރާއިރު ކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފު

ވަޒީފާގެ   ގުޅޭ  ރޭންކާއި  މަާޤމުގެ  ކޮމިަޝންއިމަސްއޫއެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް  ން  ލިއްޔަތުތައްކަމަށް 

ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ާޤނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ދެ ފަރާތުގެ 

ބަދަލު   ގެނެސްފައިވާ  ވަޒީފާއަށް  ކަނޑައަޅައި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ގަވާއިދާއި  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  މެދުގައިވެފައިވާ 

ބޫބަކުރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ބާޠީލްކޮށްދިނުމަށާއި، ސަޢުދޫން އަ

ދީ އަޅާފައިވާ    ނަޭޞހަތްޑިރެކްޓަރުގެ މަާޤމަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރާމެދު އަނގަ ބަހުން  

ގަވާ   އިޞްލާޙީ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ފިޔަވަޅަކީ  އިސްލާހީ  ބާޠިލް  އަޅާފައިވާ  ޚިލާފަށް  އިދާ 

އެ ފަރާތުގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައިވާ  ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން    އިްޞލާޙީކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރާމެދު އަޅާފައިވާ  

މަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ  ލިޔުންތައް އުނިކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނު

އެދި  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  އެ  ލިބިފައިވާނަމަ،  ގެއްލުމެއް  އިތުރަށް  އަބޫބަކުރަށް  ސަޢުދޫން  ސަބަބުން  ޢަމަލުތަކުގެ 

 ފަރާތުން  އަބޫބަކުރުގެސަޢުދޫން      ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްުޤ ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި

 ހުށަހެޅުމުން   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭގައި    2021  މާރިޗު  28  ރައްދުވާގޮތަށް  މައްޗަށްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ  

 . މައްސަލައެކެވެ   ބެލިފައިވާ
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 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 ކަންކަން: މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު  

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   މާލެ(/  ގ. ދިލްފިޒާގެ)ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ  .1

ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( ވަޒA167459ީކާޑު ނަންބަރު: 

އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔައީ   2016އޮކްޓޫބަރު    16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،ނަޒަރުކުރުމުންކަންކަމަށް  

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކެލްމެންސީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ މަާޤމުގައިކަމަށާއި،  

ފެށިގެ  2020ޑިސެންބަރު    08އެހެންނަމަވެސް،   ވަޒީފާއާ  އިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ން 

 އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ބޭނުމަށްކަން  

ޖެނެރަލް   ސެކްރެޓަރީ  އެޓަރނީ  ޕަރމަނަންޓް  މެއިލްގައި    2020ޑިސެންބަރު    07އޮފީހުގެ  ފޮނުވާފައިވާ  ގައި 

ޒީފާއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ވަގުތީގޮތުން ކަމެއް ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، ވަ

 ކަމެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި، 

ގައި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް ޓްރެއިނިންގެ ސެކްަޝންއާއި    2021ޖަނަވަރީ    06

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވަނީ ދާއިމީކޮށްކަން ސާފުވުމުން،  ކުރެވުނު މުޢާމަލާތްތަކުން މަ

ޒިންމާތަކާއި   އިސްލާޙުކޮށްދިނުމަށް މަސްއޫ މަާޤމުގެ  އެކަންކަން  އައިސްފައިވާތީ  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑު  ލިއްޔަތުތަކަށް 

ރައްދުވި މައްސަލަ  ހުށަހެޅިނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފަރުވާއެއް    މައްސަލަ  އެއްވެސް  ފަރާތުން 

 ހޯދައިދީފައިނުވާކަމަށާއި، 
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ލިއްޔަތުތަކާއި ނުގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް އައު ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ  މަސްއޫމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރި މަާޤމުގެ  

މެއިލްކުރުމުން، އެ އީމެއިލްއަށް ޖަވާބު  ގައި ޕާމަނެންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް    2021ޖަނަވަރީ    17ސަބަބު ސާފުކުރުމަށް  

 ކަމަށް ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނގަ ބަހުން ނަސޭޙަތްދީފައިވާ  2021ޖަނަވަރީ    18ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ދިވެހި  މައްސަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، .2 ލަ 

ނުލައިކަމަށް  އެރުވުމަކާއި  ފުރުސަތެއް  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ފިޔަވަޅެއް ނޫންގޮތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރާ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ   އިްޞލާޙީކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  

ވަޒީފާ   ދާއިމީކޮށްކަން  ނުވަތަ  ވަގުތީ  ބަދަލުކުރަނީ  ވަޒީފާ  ރުހުމުގައިކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުގެ  ބަދަލުކުރެވެނީ  ވަޒީފާ 

ވަޒީފާ  އަދާކުރާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެކަމަށާއި، އެފަދައިން ވަޒީފާ ބަދަލު ހުރި  ކުރާއިރު ކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފު 

ލިއްޔަތުތައްކަމަށް  މަސްއޫނުވަތަ ވަޒީފާގެ މަާޤމާއި އެއްފެންވަރު މަާޤމަށްކަމަށާއި، އެ މަާޤމުގެ ރޭންކާއި ގުޅޭ ވަޒީފާގެ  

ނެސްފައިވަނީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންއިން ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލު ގެ

ާޤނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައިވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ގަވާއިދާއި  

ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު ބާޠީލްކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ  

ންސީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަާޤމަށް އަލުން އަނބުރާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ ކްލެމެ

ފިޔަވަޅަކީ    އިޞްލާޙީދީ އަޅާފައިވާ    ނަޭޞހަތްރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އަނގަ ބަހުން  

ލާހީ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ ބާޠިލް އިސް

ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތުގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައިވާ ލިޔުންތައް    އިްޞލާޙީއަޅާފައިވާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު

ޢަމަލުތަކުގެ    ތުގެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާމައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެއުނިކުރުމަށް  

ފަރާތަށްސަބަބުން   ހުށަހެޅި  އެދި    މައްސަލަ  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  އެ  ލިބިފައިވާނަމަ،  ގެއްލުމެއް  އިތުރަށް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/71މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު 

                                             

 

26 ގެ 5    ޞަފްޙާ   
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ޙައްުޤ   ފަރާތަށް  ދަޢުވާކުރުމުގެ  ހުށަހެޅި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  މައްސަލަ  އެދިކަން  ލިބިގެންވާކަމަށް 

 ލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަޝކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  .3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރުކުރުމުން،  ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަ

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ކެލެމެންސީ ބޯޑުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމުން ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް  

ގެން  ސެކްަޝންގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ ކްލެމެނެސީ ބޯޑުން އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހުމާ ގުޅިގެން، އިދާރީ ގޮތުން އޮފީސް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކަމަށާއި، 86ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިދާރީ ގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ    86ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

ބަދަލެއްގެ   އެދެވޭ  ހިންގުމަށް  އިދާރާއެއްގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ  އިދާރާއަކަށް  އެ  ގެނެވިދާނެކަމަށް 

މުން އަށް ފެންނަ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއެއްގެ އެއް މަާޤގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާސްސިވިލް ސަރވި 

އަނެއް މަާޤމަށް މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރެވިދާނެކަމަށާއި، މިގޮތަށް މުވައްޒަފެއް އިދާރާގެ އެއް މަާޤމުން އަނެއް މަާޤމަށް  

މަާޤމުގެ ހުރި  އޭނާ  މަާޤމާއި  ބަދަލުކުރާ  މުވައްޒަފު  ަޝރުތުހަމަވާ   ބަދަލުކުރެވޭނީ،  ރޭންކެއްގެ  އެއް  ގޮތުން 

ފަރާތް   އެ  ބަލާއިރު  މައްސަލައަށް  ބަދަލުކޮށްފައިވާ  މަާޤމު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  މަޤާމަކަށްކަމަށާއި، 

ލޮޖިސްޓިކް  އެންޑް  ޕްރޮކިއުމަންޓް  މަާޤމުން  ޑިރެކްޓަރގެ  އެސިސްޓެންޓް  ބޯޑުގެ  ކެލްމެންސީ  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 

ބަދަލެއް  ސެކް އެއްވެސް  ރޭންކަށް  މަާޤމާއި  ފަރާތުގެ  އެ  ކަމަށާއި  މަާޤމަށް  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  ަޝނުގެ 

ގެނެވިފައިނުވާކަމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް  

 މުން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،ބަދަލު ގެނެވިފައިވާކަން އެ ފަރާތަށް ލިޔު
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވުނީ ވަގުތީ ގޮތުން ކަމެއް ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތުން ކަމެއް އެ ފަރާތަށް 

  އެންގިފައިނުވާނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަާޤމު ބަދަލުކުރުމަށްފަހު 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއާއި ޕްއޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ސެކްަޝނުގެ އިސްވެރިންނާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު  

 ނެކަމަށާއި، ވާބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ފަރާތުގެ މަާޤމު ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ ދާއިމީކޮށްކަން އެ ފަރާތަށް އެންގިފައި 

ހު ސާފުކުރުމުގެ  މައްސަލަ  ސަބަބު  ބަދަލުކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ބަދަލުކުރި  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ށަހެޅި 

ގޮތުންނާއި އެ ފަރާތުގެ މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ނުގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް  

ދިނު ޖަވާބު  މެއިލްއަށް  އެ  ކުރުމުން،  އަނގަބަހުން  މެއިލް  ފަރާތަށް  އެ  ބަދަލުގައި  ދީފައިވާކަމަށް   ނަޞޭހަތްމުގެ 

ވަނަ މާއްސާގެ ދަށުން އެ ފަރާތަށް   265ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  

 ދީފައިނުވާނެކަމަށާއި،  ނަޭޞހަތްއަނގަބަހުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ރިވިއުކޮށް ބެލި ބެލުމުން ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް   2020އެހެންނަމަވެސް،  

ދޭންޖެހޭ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި އެ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން  

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް މައް 

ގަވާއިދު   ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ކަމަކީ  މި  ކޮށްފައިނުވާތީ،  ޒިންމާދާރުކަމާއެކު  މިނުގައި  އަވަސް  ނިންމަންޖެހޭ 

  18ންކުރާފަދަ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީ،  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާ  1،2،6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    271ގެ    2014

 ނަޭޞހަތްއަނގަބަހުން ދޭ ނަސޭހަތުން އެ ފަރާތަށް    2021/01އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  ގައި    2021ޖަނަވަރީ  

 ވެ. ގަކޮށްފައިވެއެފާހަދެވިފައިވާ ކަމުގައި 

ގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު ފައިވަނީ، ންކޮށްބަޔާ އެދޭގޮތްކަމަށް ފަރާތުން  ރައްދުވި މައްސަލަ .4

ދެވިފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން    ނަޞޭހަތްއަދި އެ ފަރާތަށް އަނގަބަހުން  

، މަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެ ފަރާތުން އެދޭގޮތަށް އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ކުރިން ހުރި ސެކްަޝނަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި ކަ
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ފަ އަޅާފައިވާ  އެ  ބާޠިލު  އިޞްލާޙީރާތާމެދު  ާޤނޫނީ ފިޔަވަޅު  އަމުރުކުރާނެ  މައްޗަށް  ކޮމިަޝނުގެ  މި  ކުރުމަށް 

  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. ހަމައެއްނެތްކަމަށް

ކުރިންމައްސަލަ   .5 ކަނޑައެޅުމުގެ  ގޮތެއް  މައުޟޫޢީގޮތުން  މައްސަލައިގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  މައްސަލަ    ހުށަހެޅި 

ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންއައި ވަޒީފާއަށް އެހެން ފަރާތެއް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ، ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް  

ތަންފީޒުކުރުން މުސްތަޙީލުކަމަކަށް ވެގެންދާނެތީއާއި، ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރުގެ މަާޤމާ ނުގުޅޭ މަސައްކަތްތަކެއް ވަޒީފާގެ  

މުން، ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސޮއިނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރާމެދު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފިޔަވަޅު ބަޔާނުގައި ހިމެނު

ޅުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތަތީ، މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައުޫޟޢީ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އެ

ޖެނެރަ އެޓަރނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޔުނިޓުގައި ކުރިން،  ސެކްރެޓޭރިއެޓް  ބޯޑުގެ  ކްލައިމެންސީ  އޮފީހުގެ  ލްގެ 

މަ  މަސައްކަތެއް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެފަދަ  ނުކުރުމަށާއި،  ޢައްޔަން  ފަރާތެއް  އެއްވެސް  އެހެން  ދާއިމީގޮތެއްގައި  ާޤމަށް 

 ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް  ކުރިއަށްދާނަމަ، އެ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި

އެފަރާތް ޢައްޔަނުކޮށް ރަޖޫޢަކުރުމަށް ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ނުވަތަ އަމުރުގެ ާޤނޫނީ  

މުގެ  ބާރު ނަފީވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ރޭންކްއާ އެއްގޮތް މަޤާ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުމަށާއި، އެނޫން ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ ބަޔާންއޮތްކަމަށް މައްސަލަ  

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ަޤބޫލުކުރެވިގެން ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު  

އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ނޭޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް މައްސަލަ  ޙީ ނުވަތަ  އިޞްލާ

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެދުމަށް  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެ

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވާ  އަދި މައްސަަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރުމަށްފަހު  

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،  އިޞްލާ  ސަބަބަށް  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  ނޭޅުމަށް  މައްސަލަ  ފިޔަވަޅެއް  އިދާރީ  ނުވަތަ  ވަގުތީ ޙީ 

ނެރެ ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް،  އަމުރެއް  ނެތްކަމަށް  ތަނެއް  ފަރާތުދޭނެ  ހުށަހެޅި  ފަދައިން މައްސަލަ  އެދިފައިވާ    ން 

އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަާޤމަށް ދާއިމީގޮތެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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މަސައްކަތެއް   އެއްވެސް  ނެގުމަށް  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  މަާޤމަށް  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޢައްޔަނުނުކުރުމަށާއި، 

މަޑުޖައްސާލުމަށާއި،   ވަގުތުން  މަސައްކަތްތައް  އެ  މައްސަލަ  މިހިނގަމުންދާނަމަ،  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލުން   ފަރާތް  

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ނުވަތަ ކުރާ ޢަމުރެއްގެ ބާރު ނެތިދާފަދަ  

ނުކުރުމަށް ކަމެއް  އެއްވެސް  ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  މައްސަލަ    އަނގައި  ނުވަތަ  މި  އަމުރެއް  ވަގުތީ 

-200ރުޙަލާގައި ނެރެދީފައިވާނެއެވެ. މި ނިންމުމުގެ ތަފްސީލު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  ކުރިއަށްދިޔަ މަ

VTR/VA/2021/10    ިގައ ގޮތް'  ނިންމި  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލައިގައި  އެދުނު  އަމުރަށް  'ވަގުތީ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރި   .6 މައްސަލާގައި،  މިވާ  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،  ހުށަހެޅިފައި  ވަޒީފާ ނިންމުމަކަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބޯޑުގެ ކްލެމެންސީ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް  ޔުނިޓުގެ  އެޓަރނީ  މަާޤމުން    ސެކްރެޓޭރިއަޓް  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް 

މައްސަލަ ރައްދުވި  ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ސެކްަޝނުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަާޤމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  

އެފަދައިން ވަޒީފާއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި،  ފަރާތުން

ދިނުމަށްފަހު    ނަޞޭހަތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނގަބަހުން    ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯއާއި،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  

 ބަލަންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ފިޔަވަޅަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމައަކުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްތޯ  އިްޞލާޙީއަޅާފައިވާ 

 ؛ ެގ )ހ( ަގިއަވނަ ާމއާްދ  67  )ދިވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނ( ެގ  5/2007ާޤޫނުނ ަންނަބރު:   .7

ތަ  "އިދާރީ ގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގެ ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ނުވަ 

ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ކޮމިޝަނަށް  ރީގައިވާ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔަކަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ތި 

 ލުކުރެވިދާނެއެވެ." އަމަ 

 ަވނަ ާމއާްދަގިއ،   86ެގ    2014މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ގޮތު "  ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެކަމަށް އިދާރީ  ގެ އޮފީހެއްގެ ހިންގުމަށް އެދެވޭ  ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު  މިނިސްޓަރަށް   ން ގެނެވޭ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ   އިސްވެރިއަކަށް ގަބޫލު ކުރެވިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ ޒިންމާދާރު  
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ސަރވިސްގެ   67 ސިވިލް  މަތިން،  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ބަދަލު    ވަނަ  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  މި  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފެއްގެ 

 ." ކުރެވިދާނެއެވެ 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފއާަދުކާރ ެސްކަޝްނ ބަދުަލ ުކުރުމެގ ބުާރ ިސވްިލ ަސރިވްސ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއ އުޮތުމްނ،  

ިލބަިފިއާވަކން   ޮއތަްނަމެވްސ،  ޮކިމަޝަންށ  އެފަދަ  ެއނެގްނ  ުކަރްނޖެެހީނ  ަޢމުަލ  ޮކިމަޝުންނ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ 

މިަތްނ ަކމްަށ  ަގއި ުބނާ ިއޖާުރައުތަތުކަގއި ަކނަޑައޅަާފިއވާ ޮގުތެގ  ބަދެަލްއ ެގަނުއަމށް ާޤޫނނަޫތުކނާްނިއ ަގާވއުިދަތުކ

ެގަނުއުމެގ ޭބުނަމީކ، ުމަވްއޒަަފަކްށ ޭބ ިއްނސުާފްނ ެއ ުމަވްއޒަފެުގ ަޙްއަޤްށ ުއިނަކްނ  ިދ އެފަަދ ބަދެަލްއ  ުބަރެވެވެއެވ. ައ

   .  ާވެނަކުމަގިއ ެދެކެމެވިދުނުމެގ ޮގުތްނ ުކާރަކެމއް ަކމަުގިއެވެގްނުނ

ތައް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު .8

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަލާއިރު އަންނަނިވި  ތޯނުވަތަ ނެތް ތޯފުރިހަމަކޮށްފައިވޭ

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    2020ޑިސެންބަރު    07އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ    .8.1

 ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގައި،

"އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިނގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ސައުދޫން އަބޫބަކުރު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވާ  
އިން ފެށިގެން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.    2020ޑިސެންބަރު    08ށް،  މަންޓް ސެކްޝަނަ  ބޯޑުން ޕްރޮކިއު ކްލެމެންސީ 

ހިނގުން އެސިސްޓަންޑް ޑިރެކްޓަރ ސައުދޫން އަބޫބަކުރާއި ޙަވާލުކުރާ ގޮތަށް  ޕްރޯކިއުމަންޓް ސެކްޝަން  އަދި މި ބަދަލު ގެންނަނީ  
 ޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ކަމުގައި ނުވާކަން މި ފުރު 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު މިފްތާޙްއަށް  ވީމާ، މިބަދަލާއެކު، ޕްރޮކިއު  ހިނގުމާ ހަވާލުވެ މިވަގުތު ހުންނެވި  މަންޓް ސެކްޝަން 
 ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

މަސައްކަތްތައް، ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތަކާ  އަދި، ކްލެމެންސީ ބޯޑުގައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ  
 މިއަދު ހޭންޑްއޯވަރ ކުރައްވާ ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ." 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/71މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު 
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ސިޓީއަށް ނަޒަރުކުރުމުން،   (2021ޖޫން    15)  A4-HR/188/2021/17-32. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  8.2

ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ގެންދަންވާ އަވަސް    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވަނީ

ން  ދޫޢު ރައީސް ދޭ އިރުާޝދާއި ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ސަ  މިނުގައި ކުރުމަށް ބޯޑުގެ

ޑުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވެ ފުނިޖެހުމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން،  އަބޫބަކުރުގެ ބައެއް ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން ދަތިވެ، ބޯ

ޖެނެރަލް   އެޓަރނީ  ރައީސް  ބޯޑުގެ  ކްލެމެންސީ  ލިބިދާނެކަމަށް  ގެއްލުންތަކެއް  އެކަމުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޢާންމު 

ގައި ގެންދެވޭނެ  ބޯޑުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް އެދެވޭ އަވަސް މިނުނާތީ،  އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތަށް ފެން

ލަފާ   ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ބަދަލުކުރުމަށް  ފަރާތް  އެ  ސެކްރެޓޭރިއަޓުން  ބޯޑުގެ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި،  ނިޒާމެއް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ކަންދީފައިވާތީކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި،  86ގެ  2014 ގަވާއިދު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ .8.3

ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެކަމަށް އެ އިދާރާއަކަށް  "އިދާރީ ގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން  

މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރި އިދާރާއެއް މަޤާމުން  ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ފެންނަ ޙާލަތުގައި  

 އަނެއް މަޤާމަށް މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ." 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާގެ އެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފު    މިފަދައިން

ބަދަލުކުރެވި މުވައްޒަފު  މަާޤމަށް  އަނެއް  ބަދަލުކުރުމަށް  މަާޤމުން  އެފަދައިން  އެހެންނަމަވެސް  އެނގޭކަމާއި  ދާނެކަން 

ތައް ނުވަތަ ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު  މައްސަލަ ރައްދުވި ހުށަހަޅާއިރު  

އްދާގެ ދަށުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ  އިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން އެ މާހަމަ އެ މާއްދާގެ ދަށުން ތަރުތީބުކުރެވިފަ

 ކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި، 

މަތިން މުވައްޒަފެއް އިދާރާގެ އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ، މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރާ    ގެ މި އަކުރުގައިވާ ގޮތު  .1
 ވެ.  މަޤާމާއި، އޭނާ ހުރި މަޤާމުގެ ގޮތުން އެއް ރޭންކެއްގެ، ޝަރުޠު ހަމަވާ މަޤާމަކަށެ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/71މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު 
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މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގައި، މިނިސްޓްރީއެއްގެ ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން   .2
ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ މިނިސްޓަރ، ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ  

 އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު ބަދަލުކުރާނަމަ، އެ ފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ކުރިން އެ ކަން މުވައްޒަފަށް   .3
 ލިއުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

،  ސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާ މި މައްސަލައަށް ތަތުބީޤުކުރާއިރުމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އި

އެސިސްޓެންޓް   ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ

ާޤމަށްކަން އެނގެން  ޑިރެކްޓަރ މަާޤމުން ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮގިސްޓިކް ސެކްަޝނުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަ

 ބުރަވެވޭކަމާއި،    މަށް( އަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައިނުވާކ3ައޮންނާތީ، އެ ފަރާތުގެ މާާޤމާއި ރޭންކް )އެމް.އެސް.

ގެ ދަށުން އެ ާޤނޫނު   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  10ކްލެމެންސީ ބޯޑަކީ މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާޤނޫނުގެ  .  .48

އެހެން   އަދާކުރުމަށްޓަކައި،  މަސްއޫލާޒިމްކުރާ  ގޮތުން   11ލިއްޔަތުތައް  ހިމެނޭ  މެންބަރުން  )އެގާރަ( 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން، ކްލެމެންސީ   2ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލާފައިވާ ބޯޑެއްކަމާއި، އެ މާއްދާގެ )ރ(

ޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށް އެނގެންއޮންނާތީ، ދިވެހި ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ބޯޑު ޙަރަކާތްތެރިވަނީ އެ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގައި    2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    86ގެ    2014

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު    އެޓަރނީ  މާއި،ވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުންކަމަށް ބުރަވެވޭކަލަފާ ހޯދުން ލާޒިމު

32-A4-HR/188/2021/17  (15    ް2021ޖޫނ)    ަސިޓީއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔ

 ސެކްަޝން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ ދަށުންކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،

 
އް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުމަާށއި، އެ ބޯޑާގުޅޭގޮުތން މި ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ އެހެން މަސްއޫލިއްޔަުތަތ 9"މި ޤާނޫނުގެ   1

 ގެ ބޯޑެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ." މެންބަރުން  11އަދާކުރުމަްށޓަކައި، "ކްލެމެންސީ ބޯޑު" ގެ ނަމުގައި 
ޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލަކީ، އެ "މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން އެކުލަވާލާ ބޯޑު ޙަރަކާްތތެރިވާނީ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށންނެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމްަށ 2

 ބޯޑުގެ ރައީސެވެ." 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   2020ޑިސެންބަރު    07. އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  8.5

ފަރާތުއީ ފޮނުވާފައިވާ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން،  ޕްވަޒީފާ    ގެމެއިލްއަށް  ބޮޑުން  މަންޓް  ކިއުރޮކްލެމެންސީ 

ރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިން ފެށިގެން ބަދަލުކު   2020ޑިސެންބަރު    08ސެކްަޝނަށް،  

އަންގާފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްަޝން ބަދަލުކުރަން  

ިހ ިސވްިލ  ިދެވ  ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  67ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް އެންގީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނުގެ  

ިއ ުބާނޮގާތިއ ެއްއޮގަތްށ ެއ ޮކިމަޝަންށ އަެޓރީނ ެޖެނރްަލ އޮފުީހެގ  ަވަނ ާމއާްދަގ  86ެގ    2014ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ެވިރާޔެގ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ުހށެަހުޅަމާކިއ ގިުޅގްެނަކްނ ެއނެގްނ ނުެތުމްނ، ސަޢޫުދްނ ައޫބަބުކުރ ަވޒާީފ  ިޒްނމާާދުރ ިއްސ

ކޮށަްފިއަވީނ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރވްިސެގ ާޤޫނާނިއ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދަގިއ  އާަދުކާރ ެސްކަޝްނ ބަދުަލ

ާލިޒްމާވ ގްޮތަތާކއި   ތާަބވްުނ  ިއުޖާރީއޮގުތން  ަޝކީުލޮގުތްނާނއި  ާލިޒްމުކރާ  ަގާވއުިދަތުކްނ  ާޤޫނާނއި  ުބާނ ގޮތްަށ އެ 

   ެއްއޮގަތްށަކުމަގިއ ބެެލޭވަކްށނެެތވެ.  

ފަރާ .9 ހުށަހެޅި  ބޯޑުގެމައްސަލަ  ކްލެމެންސީ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ވަޒީފާ  ޔުނިޓުގެ   ތުގެ   ސެކްރެޓޭރިއަޓް 

ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  ސެކްަޝނުގެ  ލޮޖިސްޓިކް  އެންޑް  ޕްރޮކިއުމަންޓް  މަާޤމުން  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް 

ކަނޑައެޅުމުގައި   ނޫންތޯ  ނުވަތަ  އެއްގޮތަށްތޯ  ގަވާއިދާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  މަާޤމަށް 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ަމްއސަަލ9.1 ަފާރުތްނ  .  ަފާރުތްނުހށެަހޅި  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުހށަަހޅަާފިއވާ    ާނިއ  ްޓަރިއިބއުނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ 

 ަނަޒުރުކރިާހނދު،   ްށިލެޔިކުޔްނަތަކ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމުން .  9.1.1

އެ ބޯޑުން ޕްރޮކިއުމަންޓް  ކްލެމެންސީ  ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ  މަސައްކަތަށް  ސެކްަޝނުގެ  ލޮޖިސްޓިކް  ންޑް 

ޖެނެރަލް   އެޓަރނީ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ނުކުރެވިގެން  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރީގޮތުން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ވިލް ސަރވިސްގެ  އިދާރީ ގޮތުން އޮފީސް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސި  ،ޖަވާބުދާރީވާންޖެހުމާ ގުޅިގެން

ން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު  86ގެ     2014ގަވާއިދު  

ހުށަހަޅާ ކޮންމެ   އައިސްފައިވާ ކަމަށް ދެކިއެ ފަރާތެއްގެ ޙައްަޤށް އުނިކަން  ރުމުގެ ސަބަބުން  ވަޒީފާ ބަދަލުކު 

ތަފާތު މައްސަލައެއްކަމުގައި ބަލައި، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިމެ އެ މައްސަލައެއްގެ ވާޤިޢާތައް    މައްސަލައަކީ

އަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވަނީ މުވައްޒަފާ ދޭތެރޭ  ހުރިނެތް ގޮތާއި، ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށާއި ވަޒީފާ

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވެއެވެ.    ތުންތޯ ބަލައި އެކަންތައްތަކަށްބޭއިންސާފުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮ 

ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ ޙައިސިއްޔަތުން ސެކްަޝންގެ މަސައްކަތްތައް  .9.1.2

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރޭތޯ،    ރާވާ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމާއި،

ބަލައި، މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަޅު    ތޯނުކުރޭ

އެޅުމަކީ އެ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމާއި، މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ނުކުރުމުން އެކަމުގެ ަޝކުވާ ޕަރމަނަންޓް 

އެ މަސައްކަތް ނުނިންމުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ނޫންކަމާއި، މައްސަލަ    ށްށްކޮސެކްރެޓަރީއަ

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކީ، މުވައްޒަފުގެ ަޝކުވާ ކުރިނަމަވެސް، ނުނިންމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމަންޖެހޭ 

ހެޅި ފަރާތް އަމިއްލައަށް އެ މަސައްކަތް  މަސައްކަތް އެހެން މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަ

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ކުރެވޭތޯ  މަސައްކަތް  އެ  ނަމަވެސް،  ކޮށްގެން 

ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ   ސެކްަޝން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، 

އް ގެންދަންވާ އަވަސް މިނުގައި ކުރުމަށް ބޯޑުގެ ރައީސް ދެއްވާ އިރުޝާދާއި  ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަ

ދޫން އަބޫބަކުރުގެ ބައެއް ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން ޢުލަފަޔާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ސަ 

އްލުންތަކެއް  ށް އެކަމުން ގެދަތިވެ، ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވެ ފުނިޖެހުމާއި ގުޅިގެން، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަ

 .އޮތަތީކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ލިބިމުގެ އިޙުތިމާލު



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ސިޓީއަށް ނަޒަރުކުރުމުން، (  2020ޑިސެންބަރު    03)A3/57/2020/28-32 :  ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ނަންބަރު.9.1.3

ކެލެމެންސީ ދިނުމަށް ލަސްވާ ސަބަބާއި، ކްލެމެންސީ ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ  ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސް،  

ގޮންޖެހުންތައް ބަޔާންކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ޖަވާބުދާރީވެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެގޮތުން 

ވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން " ގެ ސަބަބުން ދ19ި-"ކޮވިޑް

  5ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ    2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން    5ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ    2020

މަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން  ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަ 

)ނިއު  ޙާލަތު  ޢާންމު  އައު  ހުއްޓިފައިވާކަމާއި،  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  މަސައްކަތްތައް  ބޯޑުގެ  ކްލެމެންސީ 

މަސައްކަތްކުރުމުގައި   ތިބެ  ގޭގައި  އަދި  ޙާިޟރުވުމުގައްޔާއި  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފުން  ގައި  ނޯމަލް( 

އެކުލަވާލެވި، އުޞޫލެއް  ދުވަސްކޮޅެއް   ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  އަހުލުވެރިވުމަށް  މުވައްޒަފުން  އުޫޞލަށް  އެ 

ފޯރުކޮށްދެ  އިދާރާތުން  އެހެނިހެން  ބިނާވެފައިވަނީ  މަސައްކަތްތައް  ކްލެމެންސީގެ  ނަގާފައިވާކަމާއި، 

އައު    ފީސްތައްވެސް ނުހުޅުވުމާއި،" ގެ ސަބަބުން އެ އ19ޮ-މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާއިރު، "ކޮވިޑް

 ޙާލަތު )ނިއު ނޯމަލް( ގައި ބައެއް މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހުމާ ގުޅިގެން ކްލެމެންސީ ޢާންމު

ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ލިބޭ އިލްތިމާސް ބޯޑަށް ލިބެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ނުލިބި، ލަސްވެގެން ގޮސްފައިވާކަމާއި،  

މު ގުޅިގެން  އިތުރުވުމާ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  އިތުރުވަމުން  ފޯމްތައް  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ވައްޒަފުން 

މުވައްޒަފުން   ޢަދަދަކަށް  އެކަށީގެންވާ  މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް  އިދާރީ  ބޯޑުގެ  ކްލެމެންސީ  ގޮސްފައިވާއިރު، 

 ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

( 'އަނގަބަހުން ދޭ ނަޭޞޙަތް' އަށް 2021ޖަނަވަރީ   18) 2021/01.އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު 9.1.4

 ނަޒަރުކުރާއިރު، 

މަސައްކަތަށް             ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ބަދަލުގައި،  ކުރުވުމުގެ  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  ޒިންމާދާރުކަމާއެކު  ވަނީ  އަބޫބަކުރު  "ސައުދޫން 

އުފުލުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ އަވަސްމިނުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު  ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި ވަޒީފާގެ ޒިންމާ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/71މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު 
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ވަނަ    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    271ގެ    2014ނުނިންމާކަން ފާހަގަވެފައިވާތީ، އަދި މިއީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

)އެކެއް( ގެ ކުށްތަކެއްކަން    1ދަ ކުށްތަކަކީ ކުށުގެ ދަރަޖަ  ފަ އިވާ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންވެފަ   6ވަނަ ނަންބަރާއި    2ނަންބަރާއި  

ކުރިއަ  އެންމެހައި    ށް ފާހަގަކޮށް،  ވަޒީފާގެ  މަސައްކަތްތަކާއި،  ޙަވާލުކުރެވޭ  ނުކުރުމަށާއ،  ތަކުރާރު  މިކަންކަން  ތަނުގައި  އޮތް 

އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  ގަވާއިދާއި    މަސައްކަތެއް ޒިންމާދާރުކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރުމަށާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ހިތުމަށް ސައުދޫން   ފް ކޮންޑަކްޓަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮ 

 އަބޫބަކުރަށް އަންގައި ނަޞޭޙަތްތެރިވަމެވެ." 

 ހަގަކުރެވެއެވެ.  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާ            

 ؛ ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ  34)ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވސެްގ ާޤޫނުނ( ގެ    5/2007ަންނަބރު:  ާޤނޫނު . 9.1.5 

"މި ޤާނޫނާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފްވެފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް              

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކާމެދު، އެމީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގައި  

 މިޝަނުން ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮ 

 ދިނުން ނަޞޭހަތް  (1)

 އިންޒާރުކުރުން  (2)

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުން.   (3)

 ޖޫރިމަނާކުރުން  (4)

 ވަޒީފާގެ ފަންތީގެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ދަށްކުރުން.   (5)

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން."  (6)
 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   2020ޑިސެންބަރު    07އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ   .9.1.6

 ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގައި،
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ޑިރެކްޓަރ ސައުދޫން އަބޫބަކުރު  މިހާރު މަސައްކަތް   ގޮތުން، އެސިސްޓަންޓް  ކުރުމުގެ  އިދާރީ ހިނގުން ހަރުދަނާ  "އޮފީހުގެ 
އިން ފެށިގެން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ވާހަކަ    2020ޑިސެންބަރު    08ށް،  މަންޓް ސެކްޝަނަ ކުރައްވާ ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ޕްރޮކިއު 

ކިއުމަންޓް ސެކްޝަން ހިނގުން އެސިސްޓަންޑް ޑިރެކްޓަރ ސައުދޫން އަބޫބަކުރާއި  ޕްރޮ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ބަދަލު ގެންނަނީ  
 ޙަވާލުކުރާ ގޮތަށް ކަމުގައި ނުވާކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މަންޓް ސެކްޝަން ހިނގުމާ ހަވާލުވެ މިވަގުތު ހުންނެވި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު މިފްތާޙްއަށް  މިބަދަލާއެކު، ޕްރޮކިއު ވީމާ،  
 " ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ކްލެމެންސީ.  9.1.7 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބޯޑުގެމައްސަލަ  ޔުނިޓުގެ    މަާޤމުގެ    ސެކްރެޓޭރިއަޓް  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް 

ލިއްޔަތްތަކާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ސެކްަޝންގެ އެސިސްޓެންޓް މަސްއޫ ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  ލިއްޔަތުތައް އަޅައިބަލާއިރު،  މަސްއޫޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާގެ  

   މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ަޤިޟއްޔާގައި،  HC-A/420/2018 ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރުދިވެހިރާއް  .9.1.8

ރަށުން          އެއް  ތަނަށް  އަނެއް  އެއްތަނުން  މަޤާމަށް  އަނެއް  އެއްމަޤާމުން  މުވައްޒަފުން  އެމީހުންގެ  ފަރާތްތަކުން  ދޭ  "ވަޒީފާ 

ކުރަންޖެ  ބަދަލުކުރުމަކީ  ފަރާ އަނެއްރަށަށް  ވަޒީފާދޭ  ޢަމަލުކުރީ  އެގޮތަށް  އަދި  ކަމެއްކަމާއި  ވިޔަފާރީގެ  ހިދާނެ  ކުރާ  ތުން 

ނު  އެކަން  ކޮށްދީފިނަމަ، ދެބަސްވުން  މަސްލަޙަތުގައި  ބަޔާން  ހުށަހެޅުމުގައި  ހުށަހަޅާ  ދޭފަރާތުން  ވަޒީފާ  ކޮށް ނުވެގެންކަން 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ހެކިތަކެއް ހުށަނޭޅިނަމަވެސް އެކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި   ކުރުމަށް  ބަދަލު ސާބިތު  އުފެދިފައިވާ 

އެކަ  ކޯޓަކުން  ނުވަތަ  ޓްރައިބިއުނަލަކުން  ހަމައެކަނި  އަދި  އޮތް  މިއުޞޫލަށް  ކަމެއްކަމާއި،  ނާދިރު  ވަނުމަކީ  ތެރެއަށް  މުގެ 

މުވައްޒަފު ނިކަމެތިކޮށް ގެއްލުން  އިސްތިސްނާއަކީ، އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމުގައި އެއީ އެހެން ބޭނުމެއްގައި ކުރިކަމެއްކަން ނޫނީ  

އެނޫންވެސް ފޮރުވިފައިވާ އެހެން  ކުރިކަމެއް ކަން ނޫނީ    ނޫނީ ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް   ދިނުމުގެ ގޮތުން 

ވިޔަފާރީގެ މަސްލަޙަތާއި ގުޅުމެއްނެތްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް    ބޭނުމެއް  ފަދަ ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުގެ 

 ޖެހޭނެކަމަށް" ހުރެއްޖެނެމަ، އެފަދަ ނިންމުމެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލައި ގޮތެއް ނިންމަން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ސްވެބަޔާންކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ަޤިޟއްޔާ މި ހުށަހެޅިފައިވާ  އަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިކަނޑަ     

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އަށް ތަތުބީުޤކުރާއިރު،  މައްސަލަ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ    ގެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ، ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ސްކެރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުފަރާތަކީ، އެޓަރނީ ޖެ

ާޤމުގައި، އެ ޔުނިޓްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ހުރި ފަރާތްކަމަށް މަ

ފަރާތް  ބުރަވެވޭތީއާއި،   ހުށަހެޅި  އެ  ސެކްަޝން ކިއުމަންޓް  ޕްރޮމައްސަލަ  ބަދަލުކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއަށް  ގެ 

 އާއި، ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނާތީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުން  ހިން ސެކްަޝންގެ

"ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ އެ މީހަކު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި    37ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނު އަސާސީގެ  .9.1.9

ލިބިގެންވެއެވެ."  އިޚްތިޔާ  ޙައްޤު  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތެއް  ނުވަތަ  އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާއެއް  މިފަދައިން ރުކުރާ 

ޙައްވާއިރު،  ބަޔާންކޮށްފައި އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާއެއް  އިޚްތިޔާރުކުރާ  ފަރާތް  އެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    ޤު މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އެނގޭކަމާއި،   ލިބިދީފައިވާކަން އެ ފަރާތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނު އަސާސީއިން

އެތައް  ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްަޝން ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ ފަރާތް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް  

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙާލު،  އެނގޭ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންނާނެކަން  ވަޒީފާ  ބަދަލުތަކެއް  ތުގެ 

އެ ސެކްަޝނުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު    އެ ފަރާތަށް  ،ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން

ވަޒަ މިންވަރު  އެހެންނަމަވެސް    ންކުރުމަށާއި،ހުރި  ބުރަވެވޭތީއާއި،  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  ފުރުަޞތު  ބަސްބުނުމުގެ 

 ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަދައިން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ސެކްަޝން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް 9.1.10    

ގެންދަންވާ އަވަސް މިނުގައި ކުރުމަށް ބޯޑުގެ ރައީސް ދެއްވާ އިރުާޝދާއި ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް  

ދިއުމަށް، ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރުގެ ބައެއް ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން ދަތިވެ، ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވެ ގެން

ފުނިޖެހުމާއި ގުޅިގެން، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުން ގެއްލުންތަކެއް ލިބިމުގެ އިޙުތިމާލު އޮތަތީކަން މައްސަލަ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/71މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު 
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ށަހެޅި ފަރާތަށް އަނގަބަހުން ނަޭޞޙަތް ދިނުމުގެ އިތުރުން އެ  ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރާހިނދު، މައްސަލަ ހު

 ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްަޝން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތަށް އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،

ސެކްަޝން   .  9.2       އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ކަންކަމަށް  އެންމެހާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

 86ގެ    2014ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އިދާރީ ގޮތުން އޮފީސް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ  ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، މައްސަ  ފަރާތުން ސަލަ ރައްދުވިމައްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުންކަމަށް 

ހެޔޮ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ފައިވަނީ،  އަދާކުރާ ސެކްަޝން ބަދަލުކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙައްަޤށް އުނިކަން   އޮވެގެންކަމަށް ބުރަނުވެވޭތީއާއި، ބޭއިންސާފުން  (Good faith)ނިޔަތެއް  

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކްލެމެންސީ  މައްބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި،    ލިބޭ ގޮތަށްކަމަށް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަާޤމުން ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ސެކްަޝނުގެ    ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުގެ ބޯޑުގެ

ޚިލާފަށްކަމަށް   އާ  2014  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަާޤމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު

  ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. 

އަނގަބަހުން   .10 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އަޅާފައިވާ    ނަޞޭހަތްމައްސަލަ  އެކަށީގެންވާ    އިޞްލާޙީދިނުމަށްފަހު  ފިޔަވަޅަކީ 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިރު އަންނަނިވި ބަލާހަމައަކުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްތޯ 

 ، މާއްދާގެ )ހ( ގައިވަނަ  19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ނަންބަރު ާޤޫނނު  .  10.1   

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި  މި  ތަބާނުވާނަމަ،  މިންގަނޑުތަކަށް  އަޚްލާޤީ  މަސައްކަތު  ތަބާވާންޖެހޭ  ]މުވައްޒަފުން 

ވަޒީފާދޭ   ބާރު،  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ  ފެންނަ  އަޅަން  މުވައްޒަފަކާމެދު  އެ  ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

 ވެއެވެ.[ ފަރާތަށް ލިބިގެން 

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން "އިޞްލާޙީ  

ފިޔަވަޅު" އެޅުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ނަޭޞޙަތްތެރިވުމާއި، ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުމާއި،  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/71މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު 
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މަސައްކަތަށް   ހުރި    14ނިކުތުން  ވަޒީފާގެ  ހުއްޓުވުމާއި،  މުއްދަތަކަށް  ދިގުނޫން  ދުވަހަށްވުރެ  )ސާދަ( 

 މަާޤމަށްވުރެ ދަށް މަާޤމަކަށް މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ، ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު އަދި ހަމައެހެންމެ، . 10.2

ބެލުމަށްޓަކައި،  ]  ފިޔަވަޅެއްތޯ  އެކަށީގެންވާ  ފިޔަވަޅަކީ  އަޚްލާޤީ  އަޅާފައިވާ  މުވައްޒަފަކާމެދު  ވަކި  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ 

މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް އެމުވައްޒަފަކު ތަބާނުވި މިންވަރާއި، އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބުތަކާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  

ޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރިގޮތާއި، އެ މުވައްޒަފަކު އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާ ޚިލާފްވުމުން ލިބުނު ގެއްލުމާއި،  އެޅިފިޔަވަޅާއި، އެފިޔަވަ 

 އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ކުރިން ބަހައްޓަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.[ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން 

( 'އަނގަބަހުން ދޭ ނަޭޞޙަތް'  2021ޖަނަވަރީ    18)  2021/01ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު  ެއަޓރީނ     . 10.3           

 އަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް  "ސައުދޫން އަބޫބަކުރު ވަނީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުރުވުމުގެ ބަދަލުގައި،           

އަވަސްމިނުގައި   ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި  އުފުލުމުގައި  ޒިންމާ  ވަޒީފާގެ  ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި 

ވަނަ މާއްދާގެ    271ގެ    2014ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ނުނިންމާކަން ފާހަގަވެފައިވާތީ، އަދި މިއީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންވެފައިވާދަ ކުށްތަކަކީ ކުށުގެ ދަރަޖަ    6ވަނަ ނަންބަރާއި    2ވަނަ ނަންބަރާއި    1)ހ( ގެ  

ކުރިއަ  ފާހަގަކޮށް،  ކުށްތަކެއްކަން  ގެ  ޙަވާލުކުރެވޭ  ށް )އެކެއް(  ނުކުރުމަށާއ،  ތަކުރާރު  މިކަންކަން  ތަނުގައި  އޮތް   

މަސައްކަތެއް  އެންމެހައި  ވަޒީފާގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މަސައްކަތްތަކާއި،  ކުރުމަށާއި،  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ޒިންމާދާރުކަމާއި   

ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑް  

 ނަޞޭޙަތްތެރިވަމެވެ." ހިތުމަށް ސައުދޫން އަބޫބަކުރަށް އަންގައި    ފް ކޮންޑަކްޓަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް އޮ 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.              



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/71މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު 

                                             

 

26 ގެ  20   ޞަފްޙާ   
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)ދިވެހި  (  ކޮލަމާފުށި/ ގއ.    އިރުފެންނަގެ )  ރިްޝމާ ނަސީމް. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  10.4 

 29  ،ޙައިސިއްޔަތުން  ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ  (A111608ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 އަދާކުރަމުން، ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021  ސެޕްޓެންބަރު

އަބޫބަކުރަކީ   މަސައްކަތް  ސަޢުދޫން  އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން  ނުގުޅޭ  ވަޒީފާއާ  ބަލާ،  ކުރޭތޯ  ރަނގަޅަށް 

، މަސައްކަތްތައް ރޭވުމަށް ރަނގަޅު މުވައްޒަފެއްކަމުގައާއި،  ކުރާ  މަސައްކަތްތައްވެސް އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން

އަބޫބަކުރުގެ   ސަޢުދޫން  ލަސްވުމުގައި  މަސައްކަތްތައް  ބޯޑުގެ  ކަމަށް ތްއޮ  ބައިވެރިވުމެއްކްލެމެންސީ 

ވާހަކަ   ގޮންޖެހުންތަކުގެ  ދިމާވާ  ގުޅިގެން  މަދުވުމާއި  މުވައްޒަފުން  އެހެންނަމަވެސް  ފާހަގަނުކުރެވޭކަމާއި، 

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއާއެކު ބޭއްވުނު މީޓިންގއެއްގައި ދެކެވުނުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 މާއްދާގައި،   ވަނަ  42( ގެ 2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  R-20/2015 ގަވާއިދު ނަންބަރު.  10.5              

ގޮތަކަށް    'މިމާއްދާގެ )ހ( )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކާއި، ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ކަނޑައެޅިގެން ވަކި 

އް ފިޔަވައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަކީ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތަ

  '.އެކަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ 

 

 2021/01ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު  ަޓރީނ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މި ޢިބާ

ވަނަ   2020ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ    އިޞްލާޙީ( 'އަނގަބަހުން ދޭ ނަޭޞޙަތް' މެދުވެރިކޮށް  2021ޖަނަވަރީ    18)

އަހަރުގެ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ރިވިއުކޮށް ބެލިބެލުމުން ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ދޭންޖެހޭ އިދާރީ އެހީތެރިކަން  

 އެ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ދިނުމުގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމަންޖެހޭ އަވަސް  

ވަނަ    271ގެ    2014، މި ކަމަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ކަމާއެކު ކޮށްފައިނުވާތީރުމިނުގައި ޒިންމާދާ 

ތީކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ތަކަކަށްވާވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ކުށް  1،2،6މައްދާގެ )ހ( ގެ  

ން  އި ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަބަޔާންކުރާއިރު، ޙަީޤަޤތުގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ ފަރާތް    ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ،

ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް   އަދާކުރުމުގައި  އެކަން  ވަޒީފާ  ފިޔަވައި  ބުނުން  ބުނާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ   އިްޞލާޙީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ދޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތަތީ،  ދަލާލާތުކޮށް

 އެކަށީގެންވާ ހަމައަކުން ކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.   

އުިތުރ ެގއްލެުމްއ ިލބަިފިއާވަނ .11 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް  ަޢމުަލަތުކެގ ަސބުަބން  ަމ، އެ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ 

ަކނަޑައަޅއިިދުނަމށް  ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ ހުޯދަމްށ އެދި ދުަޢާވުކުރުމެގ ަޙްއުޤ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް ިލިބެގްނާވކަަމްށ  

އެދަިފިއާވ އުެދަމްށ ބާަލިއުރ، މްައސަަލ   ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ  ަސބުަބން  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ަރއުްދިވ 

ަޙްއުޤ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް   ަފާރަތްށ ެގއުްލެމއް ިލބަިފިއާވނަަމ، ެއ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ ހުޯދަމްށ ދުަޢާވ ުކުރުމގެ 

ިލިބެގްނާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވމެ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އެފަަދ ެގއުްލެމްއެގ ބަދުަލ ިލބިިދުނާމުގޭޅޮގުތްނ ެއްއެވްސ  

ާއބޭެހ ްޓަރއިބުިއނުަލަގިއ ޭބްއުވުނ ަމްއސަަލބާަލ ަމޖިލެީހްއަގިއެވްސ އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  ވަާހަކެއްއ ަވޒާީފ

ުހށެަހިޅ ބާަޔެންއަގިއެވްސ ފަާހަގޮކށަްފިއުނާވތީ، އެފަަދ ެގއުްލެމްއެގ ބަދުަލ ހުޯދަމްށ އިެދ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  

ެއޅީޭނ، އެފަަދ ދުަޢާވެއްއ ުހށެަހުޅމަށްފުަހ، އެދުަޢާވެއއް ުހށެަހޅޭ ޯކޓަށް ުނަވތަ  ދުަޢާވައާކ ގިުޅެގްނ ގޮތްެއ ަކނަޑ  ުހށަަހާޅ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަޢމުަލަތުކެގ  ްޓަރިއިބުއނަަލކްަށ ަކުމަގިއާވތީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އެދިފިައވާފަަދިއްނ،  

ަފިއވަާނަމ، އެ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ ހޯދަުމްށ އެދި ދުަޢާވުކުރުމެގ  ަސަބުބން ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރަތށް އުިތުރ ެގއުްލެމއް ިލިބ

ަހަމެއްއެންތަކމަށް   ަކނަޑައަޅއެިދޭވެނ  ެތެރިއން  ަމއްސަަލިއެގ  ިމ  ިލިބެގްނާވަކމަށް  ަފރަާތށް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަޙްއުޤ 

 ުބަރެވެވެއެވ. 

ބަދުަލުކާރ   .12 ަވޒާީފ  ުމަވްއޒުަފްނގެ  ޫންނޮގަތކްަށ  ިފަޔަވެޅްއ  ބަދުަލުކެރެވނީ  ިއޞާްލީޙ  ަވޒާީފ  ުމަވްއޒުަފެގ  ޙަާލތަްތުކަގއި 

ަނަޒުރުކާރިއުރ،  އުެދަމްށ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށ  ރުުހުމަގިއަކަމްށ    ުމަވްއޒުަފެގ 

ވަނަ    46 ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  ަޤިޟއްޔާގެ  HC-A/395/2018ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  

 ނުކުތާގައި،
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ބަދަލުކުރާނަމަ "  މަސްއޫލިއްޔަތު  ތަން/ސެކްޝަން  މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފަށް   މުވައްޒަފެއްގެ  ޙައްޤު  އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ  އެކަމާމެދު 

ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމާއި، އެގޮތުން  އިޢުތިރާޒު ބިނާވާންޖެހޭނީ އެކަށީގެންވާ   ލިބިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުކުރާ 

 މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ހުރި މަޤާމުގައި ލިބޭ މުސާރައަށް ވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއް ބަދަލުކުރެވޭ މަޤާމުގައި  ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަށް 

ތަމްރީނުގެ ގޮތުން ނުވަތަ   މީ ގޮތުން ނުވަތަ ތަޢުލީ ) ކަން  ހަމަޖެހިފައިވުމާއި، ބަދަލުކުރެވޭ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލު 

  ކަންކަމެވެ. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައަކީވެސް އެ  ނެތުން ފަދަ ކަންކަމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބު ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ   ( ހުނަރު 

މީހުންގެ  ގޮތަށާއި ހިމެނޭ  ހިނގާފައިވާ  ތަފާތު މައްސަލައަކަށްވާތީ އެމައްސަލަ  މައްސަލަ  އިތުރު  ގޮތުން  މިނޫން  ބަލައި  ޙާލަތަށް  އިގެ 

 ސަބަބު ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. މި މައްސަލައިގައި އާމިނަތު ޝީނީޒް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ  ކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ 

ސަބަބެއްގެ  ރަނގަޅު  އެކަށީގެންވާ  ކުރާ ޝަކުވާއަކީ  ފަރާތުން  އޭނާގެ  މެދު  ބަދަލުކުރިގޮތާ  ހުށަހަޅާ   މައްޗަށް   ސެކްޝަން  ބިނާކޮށް 

ހުނަރާއި ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމު ހުރި ފަރާތެއްކަމަށް   ވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޝަކުވާއެއްކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މުވައްޒަފަކު އަލަށް ޙަ 

ޝަނުގައި އޭނާގެ އެކުވެރިން ނުވަތަ  އިޢުތިރާޒަކީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސެކް  ވަޒީފާދޭފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ނަމަ، އަދި މުވައްޒަފު ކުރާ 

 ދޫކޮށްލަންޖެހުމުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ބުރަވެދާނެތީކުރާ އިޢުތިރާޒެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ، އެއީ  އޮތް އޭނާގެ ބާރާއި ކޮންޓްރޯލް 

ވެސް ސެކްޝަން ބަދަލު   ނުރުހުމުގައި   އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އިޢުތިރާޒެއް ނޫންކަމުގައި ބަލައި އެމުވައްޒަފުގެ 

 ".ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ދެކެމެވެ 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްަޝން ބަދަލުކުރާ ޙާލަތުގައި، އެ މުވައްޒަފަކު އެކަމަށް   ތީ، މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ    ރިޢާޔަތްކޮށްއިޢުތިރާްޟ ބިނާވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް  އިޢުތިރާްޟކުރިނަމަވެސް، އެ  

ފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައިވެސް އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ، މައްސަލަ 

އި އެދިފައިވާފަދައިން  ފަރާތް  ިފަޔަވެޅްއ ޫންނހުށަހެޅި  ުމަވްއޒުަފްނެގ ަވޒާީފ ބަދުަލުކާރ ޙަާލްތަތުކަގިއ  ޞާްލީޙ  ގަޮތަކްށ 

 ަހަމެއްއންެތަކަމށް ުބަރެވެވެއެވ. ުމަވްއޒުަފެގ ަވޒާީފ ބަދުަލުކެރެވީނ ުމަވްއޒުަފެގ ރުުހުމަގިއަކަމްށ ަކނަޑައާޅެނ  

ުނަވތަ  / ޒުަފ ހިުރ ަވޒާީފ އިަދިއޞާްލީޙ ިފަޔަވެޅއް ޫންނގަޮތަކށް ުމަވްއޒުަފްނެގ ަވޒީފާ ބަދުަލުކާރިއުރ ުކަރްނާވނީ އެ ުމަވްއ .13

ަމްސއިޫލްއަޔތަުތްއަކަމށް   ަވޒާީފގެ  ުގޅޭ  ޭރްނާކިއ  ަމާޤުމެގ  އެ  ަމާޤަމްށަކަމާށއި،  ެއއެްފްނަވުރެގ  ަމާޤާމިއ  ަވޒާީފެގ 

ަވިކ ެސްކަޝެންއަގިއ ުހެރެގްނ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ އުެދަމްށ ަނަޒުރުކާރިއުރ، ަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/71މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު 
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ަމަސްއަކްތަތްއަކމްަށ ުބަރެވޭވ ަސބަބްަށޓަަކިއ، ަވިކ ޭރނަްކަކށް  ުކަރ ޠަބަީޢުތގެ  ްނޖޭެހީނ ެއ ެސްކަޝުންނ ުކާރ ާޒުތގެ 

 ަޙވުާލުކެރޭވީނ ަވިކ ަމަސްއަކތްތެަކްއަކަމްށ ބާަލެނ ާޤޫނީނ ަހަމއްެއެނެތެވ.  

ގައި ބޭއްވުނު ޚުލާސާ އަޑުއެހުމުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   2021ނޮވެންބަރު    21މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   .14

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އޮފީސް ބަދަލުވެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނީ އެޓަރނީ  

ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މަށް  ނޫންކަ   ބޯޑުގައިޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކްލެމެންސީ  

ގައި   ގޮތަށް  ފޯމު'  އެދޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ  ޚުލާސާ  ދިނުމަށް  ނިންމައި    ވެސް މައްސަލަ 

އެދިފަވާގޮތަށް މައްސަލައިގަ  އަޑުއެހުމުގައިވެސް  ޚުލާސާ  އަދި  ބޭނުންވާކަ އް  ބަދަލެ  އެދިފައިވާތީއާއި،  ން ގެންނަން 

އޮފީހުގެ   ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އަދާކުރަމުންދަނީ  ވަޒީފާ  މިހާރު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީއާއި، 

ކަމެއް    ބޯޑުގައި ކްލެމެންސީ   އެއްވެސް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  އެކަމާއި  ބަޔާންކުރުމުން،  ނޫންކަމަށް 

އެދިފައިވާގޮތަށްކަމަށް ށްފައިނުވާތީ،  ފާހަގަކޮ ފޯމުގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ  ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި 

ކޭހިނދު، އިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައް އެގޮތުގައި ހުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިހާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލް  ދެ

ނުކުރުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި އެދިފައިވާ  ވަޒީފާ އަދާ  ބޯޑުގައިއޮފީހުގެ ކްލެމެންސީ  

 ފަދައިން މައްސަލަ ނިންމުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ .15 ސެކްަޝން    ނުކުތާތަކަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  86ގެ    2014ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އިދާރީ ގޮތުން އޮފީސް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

ޅި ފަރާތުގެ  ސަލަ ހުށަހެމައް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،  

ވަޒީފާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަާޤމުން  

ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ސެކްަޝނުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަާޤމަށް ބަދަލުކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  

ވަޒީފާއަށް  އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،    2014 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ

ބާޠިލު ބަދަލު  ބޯޑުގެ   ކުރުމަށްފަހުގެނެސްފައިވާ  ކެލްމެންސީ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/71މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު 
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އަ އަލުން  މަާޤމަށް  ޑިރެކްޓަރުގެ  އެސިސްޓަންޓް  ޔުނިޓުގެ  ރައްދުވި ސެކްރެޓޭރިއެޓް  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށް  ނބުރާ 

އެކަށީގެންވާ ހަމައަކުން    ޅަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އަޅާފައިވާ އިްޞލާޙީ ފިޔަވަ  ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް،

އާއި، ާޤނޫނީ    2014ޅަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ބުރަނުވެވޭހިނދު، އެ ފިޔަވަ  ޅެއްކަމުގައިއަޅާފައިވާ ފިޔަވަ

ގައި    2021ޖަނަވަރީ    18މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،  ކަނޑައަޅައިޅެއްކަމަށް  އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަ

ބާޠިލު ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި  'އަނގަބަހުންދޭ ނަޭޞޙަތް' އަކީ    01/2021  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްގެ ނަންބަރުދީފައިވާ،  

އެންމެހާ ރެކޯޑުތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕަރސަނަލް  ގުޅޭ    ވަޅާޔާންކުރެވުނު އިްޞލާޙީ ފިޔަ އިސްވެބަ،  ކަނޑައަޅައި

މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި    ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެރެކޯޑް ފައިލުން އުނިކުރުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 

 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  
 

  ަމޖިލުީހަގއި   ަމްއސަަލބިެލ،  ިލެޔިކުޔނަްތކަށިާއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ،  ެދނަްފެހ

އެޓަރނީ    އަބޫބަކުރުސަޢުދޫން    މައްސަލައަކީ،  މި،  ބިެލިއުރ  ރާިޢޔްަތކްޮށ  ެހިކބަަހްށ   ެވިރާޔެގާށިއ، ެހިކވަާހަކަތަކ   ެދްއިކ   ދަެފާރުތްނ

 އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި  

ނެތް   ގައި  2020ޑިސެންބަރު    08  ދަނިކޮށް، ގުޅުމެއް  އެއްވެސް  ވަޒީފާއާއި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އަބޫބަކުރު  ސަޢުދޫން 

ލިއްޔަތުތަކާއި  އޫކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީއާއި، ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު ހުރި މަާޤމުގެ މަސް ޕްރޮކިއުމެންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ވަޒީފާއަ

ގައި ޕާމަނެންޓް   2021ޖަނަވަރީ    17ބު ސާފުކުރުމަށް  ނުގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް އައު ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ސަބަ

ގައި ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރަށް   2021ޖަނަވަރީ    18ސެކްރެޓަރީއަށް މެއިލްކުރުމުން، އެ އީމެއިލްއަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި  

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ  ، އަނގަ ބަހުން ނަސޭޙަތްދީފައިވާތީ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/71މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު 

                                             

 

26 ގެ  25   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ފުރު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ޚިލާފަށް  އިަޞގަވާއިދާއި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނުލައިކަމަށް  އެރުވުމަކާއި  ފިޔަވަޅެއް  ްޞތެއް  ލާޙީ 

ކަމަށާއި،  ވައްޒަފުގެ ރުހުމުގައިނޫންގޮތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރާ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވެނީ މު 

ވަޒީފާ  އެފަދައިން  އަންގަންވާނެކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދާއިމީކޮށްކަން  ނުވަތަ  ވަގުތީ  ބަދަލުކުރަނީ  ވަޒީފާ 

ބަދަލުކުރާއިރު ކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފު ހުރި ވަޒީފާ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މަާޤމާއި އެއްފެންވަރު މަާޤމަށްކަމަށާއި، އެ މަާޤމުގެ  

ގުޅޭ   މަސްރޭންކާ  ސަޢުދޫން  އޫ ވަޒީފާގެ  ކޮމިަޝންއިން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ލިއްޔަތުތައްކަމަށް 

އަބޫބަކުރުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ާޤނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައިވެފައިވާ  

ށް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު ބާޠީލްކޮށްދިނުމަށާއި، ސަޢުދޫން  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަ

އަބޫބަކުރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަާޤމަށް އަލުން  

ލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ ދިވެހި  ްޞހަތް ދީ އަޅާފައިވާ އިޞޭ  ބަހުން ނައަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރާމެދު އަނގަ

ލާހީ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ސަޢުދޫން  ްޞސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ ބާޠިލް އި 

ގައިވާ ލިޔުންތައް އުނިކުރުމަށް ސިވިލް  ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތުގެ ޕާސަނަލް ފައިލް   އިްޞލާޙީއަބޫބަކުރާމެދު އަޅާފައިވާ  

ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ސަޢުދޫން 

ސަޢުދޫ ޙައްުޤ  ދަޢުވާކުރުމުގެ  އެދި  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  އެ  ލިބިފައިވާނަމަ،  ގެއްލުމެއް  އިތުރަށް  ން  އަބޫބަކުރަށް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ    ފަރާތުން  އަބޫބަކުރަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރުގެ

 ، މައްސަލައިގައި މި ޅިހުށަހެ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭގައި  2021މާރިޗު  28 ރައްދުވާގޮތަށް މައްޗަށް

 

އަދާކުރާ ސެކްަޝން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އިދާރީ ގޮތުން އޮފީސް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    86ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

ސެކްރެޓޭރިއަޓް     އޮފީހުގެ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްބަޔާންކުރިނަމަވެސް، މައް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަާޤމުން ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ސެކްަޝނުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ    ޔުނިޓުގެ

  އާ   2014  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީމަާޤމަށް ބަދަލު



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/71މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު 

                                             

 

26 ގެ  26   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ކަނޑައަޅައި، ބާޠިލު  ޚިލާފަށްކަމަށް  ބަދަލު  ގެނެސްފައިވާ  ވަޒީފާ    ފަހުކުރުމަށްވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް، 

 

ފިޔަވަ  އިްޞލާޙީ  އަޅާފައިވާ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  ފިޔަވަ  ޅަކީމައްސަލަ  އަޅާފައިވާ  ހަމައަކުން    ޅެއްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ 

ލުތަކާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ ޫޞއާއި، ާޤނޫނީ އު   2014ޅަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ނުވެވޭހިނދު، އެ ފިޔަވަބުރަ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދީފައިވާ،  ގައި    2021ޖަނަވަރީ    18މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،  ކަނޑައަޅައިޅެއްކަމަށް  ފިޔަވަ

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އިްޞލާޙީ ،  ބާޠިލު ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި'އަނގަބަހުންދޭ ނަޭޞޙަތް' އަކީ    01/2021  ނަންބަރު

 ފަހު،އެންމެހާ ރެކޯޑުތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕަރސަނަލް ރެކޯޑް ފައިލުން އުނިކުރުމަށްގުޅޭ  ވަޅާފިޔަ

 

 ދުވަހުގެ(  އެކާވީސް)  21  ފެށިގެން  އިން  (2021  ޑިސެންބަރު  02)  މިއަދު  ކަންކަން  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން،  ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު   ފުރިހަމައަށް  ތެރޭގައި

ސަރވިސް    ރައްދުވި  މައްސަލަ ،  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން   މައްސަލަ   މި  ،އަމުރުކޮށް  އަންގައި  މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެސިވިލް 

 .ނިންމައިފީމެވެ

 1443 ރަބީޢުލްއާޚިރު 27
 2021 ޑިސެންބަރު 02

 
 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި   

 
 
 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ   
 މެންބަރު ގެޓްރައިބިއުނަލު  ވަޒީފާއާބެހޭ  

 


