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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/204 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ން އެހެނިހެ މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019ސެޕްޓެންބަރު  10 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ފެބުރުވަރީ  21 ނިމުނު ތާރީޚު: މައްސަލަ  

 ( 8921ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ ) އާމިނަތު ީޝނީޒް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A074079)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

އާމިނަތު ީޝނީޒް )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު   ،8291މައްސަލައަކީ މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ   މި

ގެ   1998  ޖަނަވަރީ  A074079)  ،28ނަންބަރު   އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފެށިގެން  އިން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ   

ސަ ސިވިލް  ގުޅޭގޮތުން  ރެކޯޑިންގއަކާއި  އޯޑިއޯ  ވާހަކަދައްކާފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ކޮމިަޝނަށް  މަސައްކަތަކާއި  ރވިސް 

ރެކޯޑިންގ އޯޑިއޯ  ބެލިއިރު  ތަހުީޤުޤކޮށް  ގޮތުން  އިދާރީ  މައްސަލަ  އެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާއި  ގައި    ހުށަހެޅުނު 

ޢަމަލެއްކަމަށް  ޚިލާފް  ކޮންޑަކްޓާއި  އޮފް  ކޯޑް  ގަވާއިދާ،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ވާހަކަތަކަކީ  ދައްކާފައިވާ 

އި ލިޔުމުން އިންޒާރުދީފައިވާތީ، އެފަރާތަށް ދީފައި އިންޒާރަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ގަ  2019ޖުލައި    22ބަޔާންކޮށް  

 



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ބާޠިލު   263ގެ    2014   ގަވާއިދު އިންޒާރަކީ  އެ  ދެކޭތީ  އިންޒާރެއްކަމުގައި  ދީފައިވާ  ޚިލާފަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ 

އެދި   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ވަޒީފާއާބެ  2019ސެޕްޓެންބަރު    10އިންޒާރެއްކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި  ހޭ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  

 

 ންބަރުގެ ރައުޔު މެ 

 މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރައުޔު هللا ދު ޢަބް 
 

 ސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: މައް 

ވަޒީފާއާބެހޭ  އާމިނަތު ީޝނީޒް )މީގެ ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(   .1 

ކަންތައްތަކަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް   ،ނަޒަރުކުރާއިރު

ގެން ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްކަމާއި މައްސަލަ  އިން ފެށި  1998ޖަނަވަރީ    28އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގައި  

ރ. )ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް 5,465/-ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

މަހަކު   ގޮތުގައި  އިނާޔަތްތަކުގެ  މަާޤމުގެ  އަދި  ރުފިޔާ(   .ރ1,500/-ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  )އެއްހާސް 

ފަ ހުށަހެޅި  ލިބޭކަންމައްސަލަ  އެނގޭކަމާއި  ،ރާތަށް  ޖުލައި    22އެހެންނަމަވެސް    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

ވަނަ   1.2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    271ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ގައި    2019

ޚިލާފުވެފައިވާތީ ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ގަވާއިދާ  ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ކުށެއް ،  ނަންބަރުގައި  އެފަދަ 

ާޤނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ދިވެހި  ނުކުރުމަށާއި،  ތަކުރާރު  އޮތްތަނުގައި  ކޯޑް    ،ގަވާއިދާއި  ،ކުރިއަށް 

ހިތުމަށާއި ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ކޮންޑަކްޓަށް  ާޤނޫނާއި  ،އޮފް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ދިވެހި  މީގެފަހުން  ،  އަދި 

ޚިލާފްވެއްޖެނަ  ،ގަވާއިދާއި ކޮންޑަކްޓްއާ  އޮފް  ފަންތި  ކޯޑް  ވަޒީފާގެ  ދިނުމަކާނުލައި  އިންޒާރެއް  އިތުރު  މަ 



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ  ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރު  ،ދަށްކުރުން

ގޮތުގައި   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ  ކޮމިަޝން  ސަރވިސް  ސިވިލް  އިޚްތިޔާރު 

ފަ ނަންބަރު  މުޚާތަބުކުރެވޭ  ކޮމިަޝނުގެ  އެ  ލިބިގެންވާކަން  އަށް   ER/INZ/2019/1  (22-188ރާތް( 

 ( ލިޔުމުން އަންގާ އިންޒާރުދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 2019ޖުލައި 

ފަރާތުން  1.2 ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ީޝނީޒްއަށް  އާމިނަތު  އިންޒާރު  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ 

ހުށަހެޅި ،  ނީދީފައިވަ މައްސަލަ  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ތެރެއިން   ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ފޯނު  ދެމެދު  މުވައްޒަފަކާ  އެހެން  އޮފީހުގެ  އެ  ފަރާތާއި 

ޅުނު މައްސަލައަކާއި  ވާހަކަދައްކާފައިވާ އޯޑިއޯއަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެ

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ   އެ އޯޑިއޯގައި،  އެ މައްސަލަ އިދާރީ ގޮތުން ތަޙުީޤުޤކޮށް ބެލިއިރު  ،ގުޅިގެން

ވަނަ ނަންބަރަށް   1.2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    271ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  

 ،ޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފް އަމަލަކަށްވާތީރިއާޔަތްކުރާއިރު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދާއި ކޯ

 ދީފައިވާ އިންޒާރެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
 

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ   1.3 ކުރިން  ދިނުމުގެ  އިންޒާރު  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޢަދުލުވެރިކަން    ، ފުރުަޞތުދީފައިވީނަމަވެސް އިޖުރާއީ  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު  އިދާރީ 

ގަވާއިދު    ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މާއްދާގެ    263ގެ    2014ދިވެހި  ވަނަ 

އިސްލާމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަޅަންޖެހޭނީ  ފިޔަވަޅު  އިދާރީ  އެފަރާތަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  އަށް  )ށ( 

ސެކްރެ ޕަރމަނަންޓް  އިސްވެރިޔާކަމަށާއިއެފެއާޒްގެ  ޒިންމާދާރު  ނުވަތަ  އެހެންނަމަވެސް  ،  ޓަރީ 

ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ކޮމިަޝނުންކަމަށާއި،  ފިޔަވަޅުއަޅާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް  އިދާރީ  އެފަރާތަށް 

އެފެއާޒްގައި   އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއްވެސް    21ފަރާތް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު  އަހަރު 

އިން އަޅާފައިނުވާއިރުބާވަތެއްގެ  ފިޔަވަޅެއް  އިދާރީ  ނުވަތަ  ސިވިލް    ޒާރެއް  ދިވެހި  މީގެފަހުން 

ާޤނޫނާއި އިންޒާރެއް    ،ގަވާއިދާއި،  ސަރވިސްގެ  އިތުރު  ޚިލާފްވެއްޖެނަމަ  ކޮންޑަކްޓްއާ  އޮފް  ކޯޑް 
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 2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    ،ދިނުމަކާނުލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ޚިލާފަށްކަމަށާއި   263ގެ   އާ  )ހ(  މާއްދާގެ  އިދާރީ    ،ވަނަ  ކޮމިަޝނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ާޤނޫނުލް    9/2014ތަޙުީޤުޤކުރުމަށްޓަކައި ރިޢާޔަތްކުރި އޯޑިއޯއަކީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގެ   ހެއްކެ  231ޢުޫޤބާޠު(  ހޯދައިފައިވާ  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ    ، އްކަމާއިވަނަ 

އިދާރީ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންތައްތަކަށް  އެންމެހާ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ 

 ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތްކަމަށް ަޤބޫލުނުކުރާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނަޒަރުކުރާއިރު .2 އެދިފައިވާގޮތަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުށަ  ، މައްސަލަ  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ފަރާތާމެދު  ހެޅި 

( 2019ޖުލައި    22)  ER/INZ/2019/1-188ރައްދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ އެ ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު  

އިންޒާރެއްކަމުގައި   ދީފައިވާ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  އަކީ  "އިންޒާރު"  

ބާޠިލްކޮށްދެއްވައި  ،ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި އިންޒާރު  ރެކޯޑުތައް   އެ  ،އެ  އެންމެހާ  ގުޅޭ  އިންޒާރާއި 

ސިވިލް   ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އުނިކުރުމަށް  ފައިލުން  ރެކޯޑު  ޕަރސަނަލް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށްކަން އެނގެއެވެ. 

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

ކަންކަމަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ    2019ޖުލައި    22،  ނަޒަރުކުރުމުން

އިންޒާރު" އަކީ  "   ER/INZ/2019/1-188ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު    ވާ ގޮތުގައި ދީފައި

ގަވާއިދު   ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ގެ    271ގެ    2014ދިވެހި  )ނ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރުގެ   8ވަނަ  ވަނަ 

ވާ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ޒަކާތު ސެކްަޝނަށް ކުރިމަތިލާފައި 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްތައް ހިމެނޭ ފޯމުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައްކާފައިވާ  

އިސްވެ ބުނެވުނު   ،ވާހަކަ ތަކެއްކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ކޮށްފައިވާ ތަޙުީޤަޤށް ސާބިތުވާތީ

މައްސަލަ  272ގަވާއިދުގެ   ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ   ވަނަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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 ފުރުަޞތުދިނުމަށްފަހުގައިކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިންޒާރު ދިނީ  3.1

އެ   ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މެދު ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކަންތައް މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާތީ

ފަރާތަށް ދީފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު   ހުށަހެޅި  ގެ   2014އިންޒާރު މައްސަލަ 

ގެ    271 )ށ(  މާއްދާގެ  ރިއާޔަތްކޮށް  1.2ވަނަ  ސިވިލް    ،އަށް  ދިވެހި  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  އެއްގޮތަށްކަމަށްށާއި،  ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާއި  ތަށް ސަރވިސްގެ 

ތަޙުީޤުޤ   ގޮތުން  އިދާރީ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުނު  ކޮމިަޝނަށް  ގުޅިގެން  އޯޑިއޯއާ  އިންޒާރުދީފައިވާނީ 

ކުރުމަށްފަހު، އެ ތަޙުީޤަޤށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބާޔާންނަގައި، އެ ބަޔާނާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ  

ހޯދު އެފެއާޒުން  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގުޅިގެން  މައްޗަށް މައްސަލައާ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ނު 

މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  ފާހަގަވި  ރިޕޯޓުން  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ރިޕޯޓަށް  އެކުލަވާލެވުނު  ބިނާކޮށް 

ބިނާކޮށްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިންޒާރެއް  

ކަމަ ފިޔަވަޅެއް  އެޅުނު  އިދާރީގޮތުން  ޢަމަލު  ދިނުމަކީ  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށްވާތީ 

 ސާބިތުވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނީ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކަމުގައި ކަމަށެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   .4 އެދޭގޮތްކަމުގައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އެދޭ މަމައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ދީފައިވާ   ފަރާތަށް  އެ  ކަނޑައެޅުއްވައިފަދައިން  އިންޒާރެއްކަމަށް  ބާޠިލު  އިންޒާރު   ،އިންޒާރަކީ  އެ 

އެ އިންޒާރާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ރެކޯޑްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕަރސަނަލް ފައިލުން    ،ބާޠިލުކޮށް

ނެތްކަމަށް   ހަމައެއް  ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ  އަމުރުކުރާނެ  އަންގާ  މައްޗަށް  ކޮމިަޝނުގެ  ކުރުމަށް  އުނި 

 ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށެވެ. 

ދިރާސާކުރުމުން .5 ވާިޞލުވުމަށް  ނިންމުމަކަށް  މައްސަލާގައި  ކަންކަން   ،ހުށަހެޅިފައިވާ  އަންނަނިވި 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  5.1
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ތަބާވާންޖެހޭ   ތަބާނުވާނަމަ"މުވައްޒަފުން  މިންގަނޑުތަކަށް  އަޚްލާޤީ  މާއްދާގައި    ، މަސައްކަތު  މި 

އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅަން ފެންނަ 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ."  ، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު

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

ލިޔުމުން    ،"އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅު" އެޅުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ނަޭޞޙަތްތެރިވުމާއި

)ސާދަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް   14ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން    ،އިންޒާރު ދިނުމާއި

 ޒަފު ބަދަލުކުރުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހުރި މަާޤމަށްވުރެ ދަށް މަޤާމަކަށް މުވައް ،ހުއްޓުވުމާއި 

 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ،އަދި ހަމައެހެންމެ 5.2  

ފިޔަވަޅެއްތޯ   އެކަށީގެންވާ  ފިޔަވަޅަކީ  އަޚްލާޤީ  އަޅާފައިވާ  މުވައްޒަފަކާމެދު  ވަކި  ފަރާތުން  "ވަޒީފާދޭ 

އެމުވައްޒަފެއްގެ    ، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް އެމުވައްޒަފަކު ތަބާނުވި މިންވަރާއި  ، ބެލުމަށްޓަކައި

އެޅިފިޔަވަޅާއި  ، ވާޖިބުތަކާއި ފަރާތުން  ޢަމަލުކުރިގޮތާއި  ،ވަޒީފާދޭ  މުވައްޒަފަކު    ، އެފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި  އެ 

ގެއްލުމާއި ލިބުނު  ޚިލާފްވުމުން  މިންގަނޑާ  ކުރިން    ، އަޚްލާޤީ  އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފަކު 

 ." ބަހައްޓަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ސިވިލް  ދިވެހި  އިންޒާރުދީފައިވަނީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

ކަމަށާއި، ސިވިލް    1.2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    271ގެ    2014ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދުގެ   ގެ ދަށުން 

ށްފިނަމަ، އިޞްލާޙު  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮ  271ސަރވިސް ަޤވާއިދުގެ  

ވުމަށް ފުރުަޞތުދީ، ތަކުރާރުވާނަމަ، ވަޒީފާގެ ފަންތީގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަާޤމު ދަށްކުރެވިދާނެކަމާއި،  

ކުރުމަށް  ވަކި  ވަޒީފާއިން  ނުވަތަ  އެންގިދާނެކަން  ހުރުމަށް  ނުނިކުމެ  ވަޒީފާއަށް  މުއްދަތަކަށް  ވަކި 

 މަށާއި،  ހުށަހެޅޭނެކަން އަންގާ އިންޒާރު ކުރެވޭނެކަ



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ކޮމިަޝންގެ  އާއި،  ކޮންޑަކްޓް  އޮފް  ކޯޑް  ގަވާއިދާއި،  ާޤނޫނާއި،  އެގޮތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ސަރކިއުލަރތަކާއި، އެންގުންތަކާއި، އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާއި އެ  

ޕޮލި އެކަށައަޅާފައިވާ  މަތިން  ޚިލާފުނުވާގޮތުގެ  ކަމަކަށް ގަވާއިދާ  އެއިން  ހިމެނޭހެން  ސީތައްވެސް 

 އިހުމާލުވުން ވެސް ހިމެނޭކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފިޔަވަޅުތަކަށް  .6 އިްޞލާޙީ  އަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއިމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުށަހަޅާފައި   ،ނަޒަރުކުރާއިރު ފަރާތުން  ރައްދުވި  "މިނިސްޓްރީ  މައްސަލަ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ލިޔުންތަކުގެ  ވާ 

މައްސަލައިގެ   ގުޅޭ  އޯޑިއޯއާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  އަޑުކަމަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  ދެ  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް 

އަޑު  ފަރާތުގެ  އެ  ގައި  ރެކޯޑިންގ  އޯޑިއޯ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ބަޔާންކުރާގޮތުން  ގައި  ރިޕޯޓް" 

މައްސަލަ   ފާހަގަކުރެވޭކަމާއިހިމެނޭކަމަށް  އެއްބަސްވެފައިވާކަން  ފަރާތް  ކޯލަކީ   ، ހުށަހެޅި  ފޯނު  އަދި 

އެ   ،މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ކޯލެއްކަމުން މި  ފޯނު ކޯލް ރެކޯޑް ކުރުމަކީ ާޤނޫނީ ކުށަކަށްވާތީ

ފާހަގަކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ކުރިކަން  ޙިއްސާ  ވެރިންނާ  އިސް  މިނިސްޓްރީގެ  އިތުރަށް މިކަންކަ ކަން  މުގެ 

  ،"ޝަދާން" ނުހޮވޭ ކަމާއި  ،އޯޑިއޯ ކްލިޕުގައި ނަންގަނެފައިވާ "އަމާނީ" ވަނީ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައި ކަމާއި 

ދެންނެވުނު ދެ މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަވިއުކޮށް   ،"ަޝދާން" ގެ ފޯމު މައްޗަށް ޖައްސަން ޖެހޭކަމަށް ބުނެ

ބަދަލުގެން ފޯމަކަށް  ފޯމުތަކުން  އެނގޭކަމާއިއެކުލަވާލާފައިވާ  ދައްކާފައިވާކަން  ވާހަކަ  ފޯމުތަކަށް   ، ނަ 

މުވައްޒަފުންގެ   ދެ  ވާހަކައެއްކަން  ދެކެވުނު  ދެމެދު  މުވައްޒަފުންގެ  ދެ  އެ  ވާހަކައަކީ  ބަދަލުގެންނަ 

ހަމައެހެންމެ އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބުނެފައިވާކަން  އާމިނަތު   ،ބަޔާނުގައިވެސް  ސަޢީދުއާއި  މުޙައްމަދު 

ބަދަލުގެނައުމާމެދު ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށް   ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި  ީޝނީޒް ސިވިލް

ބަޔާނުގައި   ،އެއްބަސްވެފައިވާކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ  ދެ  ނުވާނެކަމަށް  ގެނެސްފައި  ބަދަލު  އެ  ނަމަވެސް 

ބަލާއިރު  ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާ  އަދި    ،މައްސަލައިގައި  "އަމާނީ" 

ދީފައިވާތީއާއި  ޕޮއިންޓް  ދެފަހަރަށް  ފޯމުގައި  ގެ  ނުވާއިރު    ، "ަޝދާން"  ހޮވިފައި  ވަޒީފާއަށް  "އަމާނީ" 

ހޮވިފައިވާތީ ވަޒީފާއަށް  ވާހަކަތަ  ،"ަޝދާން"  ދައްކާފައިވާ  ކްލިޕްގައި  އޯޑިއޯ  ލިބޭ  ދެންނެވުނު  ބާރު  ކަށް 
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ރިޕޯޓުގައި   ،ކަމާއި އެ  ބުރަވެވޭކަމުގައި  ގެނެސްފައިވާކަމަށް  ބަދަލު  ފޯމުތަކަށް  އެހެންކަމުން 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފަރާތަށްދީފައިވާ .7 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ނަންބަރު   މައްސަލައާ  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް    ސިވިލް 

188-ER/INZ/2019/1  (22    ިއިންޒާރު" ގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއ2019ިޖުލައ" ) ،  

ގައިކަން    2019ޖުލައި    22މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް "އިންޒާރު" ދީފައިވަނީ    ،އެ ލިޔުމަށް ބަލާއިރު

ކޮމިަޝނަށް    ،އެނގޭކަމާއި  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްދުވި  "މައްސަލަ  ބަޔާންކުރާގޮތުން  އިންޒާރުގައި  އެ 

ގުޅިގެން މައްސަލައަކާއި  ތަހުީޤުޤކޮށް  ،ހުށަހެޅުނު  އިދާރީގޮތުން  މައްސަލަ  އޯޑިއޯގައި    ،އެ  އެ 

ށްނަގާފައިވާ  އާމިނަތު ީޝނީޒްއާ ސުވާލުކޮ   ،ވާހަކަދައްކާފައިވަނީ އާމިނަތު ީޝނީޒްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން 

ހިމެނޭކަމަށާއި  ،ބަޔާނުގައިވެސް އަޑު  ފަރާތުގެ  އެ  ރެކޯޑިންގގައި  އޯޑިއޯ  އޯޑިއޯގައި   ، ދެންނެވުނު 

އެ ވާހަކަ ދެކެވުނު އިރުގެ ކުރީގެ އަހަރެއްގައި ޒަކާތު މަސައްކަތުގައި އުޅުނު    ، ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ

މުޒާހަރާކޮށް އޮފީހުގައި  ދައްކައިބޭއަ   ،މުވައްޒަފުންތަކެއް  ވާހަކަ  ބަހުން  އެ   ،ދަބީ  ޢަމަލުތަކެއް  ވިޔާނުދާ 

ފެނިފައިވާތީ ފަރާތުން  ޒަކާތު    ،މުވައްޒަފުންގެ  ނެގުމަށް  މުވައްޒަފުން  ރަނގަޅު  ނުނަގާ  މުވައްޒަފުން  އެ 

ދެންނެވުނު    ، ސެކްަޝންގެ ވެރިން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި

ނިމުމުން  އިންޓަވިއު  ފުރަތަމަ  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ވަޒީފާއަށް  ވާހަކަދައްކާފައިވަނީ    ، އޯޑިއޯގައި 

ކަމާއި  ދިއުމާމެދުގައި  އިންޓަވިއުއަކަށް  ގަވާއިދު    ،ދެވަނަ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ވާހަކަތަކަކީ  މި 

ގެ    271ގެ    2014 )ށ(  މާއްދާގެ  ރިޢާ  1.2ވަނަ  ނަންބަރަށް  ސިވިލް    ،ޔަތްކުރާއިރުވަނަ  ދިވެހި 

ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފު ޢަމަލަކަށްވާތީ އާމިނަތު ީޝނީޒަކީ ދިވެހި ސިވިލް  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    1.2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    271ގެ    2014ސަރވިސް ގަވާއިދު  

މިފަދަ ކުށެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި   ،ފުވެފައިވާ ފަރާތަކަށްވާތީކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ގަވާއިދާ ޚިލާ

ކޮންޑަކްޓަށް  އޮފް  ކޯޑް  ގަވާއިދާއި  ާޤނޫނާއި  ގެ  ސަރވިސް  ސިލް  ދިވެހި  ނުކުރުމަށާއި  ތަކުރާރު 

ހިތުމަށާއި އޮފް    ،ހުރުމަތްތެރިކޮށް  ކޯޑް  ގަވާއިދާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މީގެފަހުން  އަދި 
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ޚި ދަށްކުރުން ކޮންޑަކްޓާއި  ގިންތި  ވަޒީފާގެ  ދިނުމަކާނުލައި  އިންޒާރެއް  އިތުރު  ނުވަތަ   ،ލާފުވެއްޖެނަމަ 

ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޙްތިޔާރު ސިވިލް  

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ލިބިގެންވާކަން އަނގައި އިންޒާރުދެމެވެ." މިފަދައިން 

އިދާރީ    މި .8 ބަޔާން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ 

އެނގޭކަމާއި ނަގާފައިވާކަން  ތެރޭގައި   ،ތަޙުީޤަޤށް  ކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ބަޔާނުގައި  އެ 

ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއަށް    ،ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  2016މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އޯޑިއޯއަކީ ހަނދާންވާގޮތުން  

ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި ގުޅޭ  މުވައްޒަފުންނާ  ނެގި  ފަންޑުން  ޒަކާތު   ،ޒަކާތު  ފުރަތަމަ  އަހަރު  ކުރީ  އޭގެ 

ވިޔާނުދާ    ،ބޭއަދަބީ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި   ،އްކަތުގައި އުޅުނު ކުދިންތަކެއް އޮފީހުގައި މުޒާހަރާކޮށްމަސަ

ފެނިފައިވާތީ ފަރާތުން  އެކުދިންގެ  ޒަކާތު   ،ޢަމަލުތަކެއް  ނެގުމަށް  ކުދިން  ރަނގަޅު  ނުނަގާ  ކުދިން  އެ 

ގުޅިގެން އެކަމާއި  ދައްކާފައިވާތީ  ވާހަކަ  ވެރިން  ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއިދައް  ،ސެކްަޝންގެ  އޭރު    ،ކާފައިވާ 

އެކަމުގައި ޒަކާތު ސެކްަޝންގެ ފަރާތުން އެއްމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވީ އެ ސެކްަޝންގެ އޭރުގެ ހެޑް އަޙްމަދު 

އެ އޯޑިއޯގައި ވާހަކަ    ،ޖަންނަތު ސަޢީދު އަދި ތަލްސޫމާ އަޙްމަދު ކަމަށް އެފަރާތުން ބުނާކަމަށާއި  ،ޒާހިރު

އޭރުގެ   ސަޢީދުއާކަމަށާއި، އެޗްދައްކާފައިވަނީ  މުޙައްމަދު  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ޑެޕޮއުޓީ  ހެޑް    ، އާރުގެ 

ދެންނެވުނު މުޢާމަލާތަކީ އޮފީސް ފޯނުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމާއި ސިއްރުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް 

ދައްކާފައިވާ   ކޯލްއެއްގައި  އެއް  ވަނީ  އެ  ކްލިޕްގައި  އޯޑިއޯ  އެ   ނަމަވެސް  ވާހަކަތަކެއް  ނޫންކަމާއި 

ޔަީޤންވާކަމާއި  ވާހަކަތަކެއްކަން  ނަގާފައިވާ  ކޯލްތަކުން  އެކި  އެއީ  އޯޑިއޯ   ،ނޫންކަމާއި  ދެންނެވުނު 

ރެކޯޑްކޮށްގެން އުޅުނު މައްސަލަ އޭރު މިނިސްޓަރާއި، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެ  

ނުވާކަމާއި ބަލާފައި  އޯޑިއޯގައި  ، މައްސަލަ  ކުރިމަތިލާފައިވާ   ދެންނެވުނު  ވަޒީފާއަށް  ވާހަކަދައްކާފައިވަނީ 

ނިމުމުން އިންޓަވިއު  ފުރަތަމަ  ދިއުމާމެދުގައިކަމާއި  ،ފަރާތްތަކުގެ  އިންޓަވިއުތަކަށް  ވަޒީފާ    ،ދެވަނަ 

ކުދިންނަށްކަމާއި ހޮވިފައިވާ  ވާހަކަ    ،ދީފައިވަނީ  ގުޅޭ  ފޯމުތަކާ  ވާހަކައާއި  ބަދަލުގެންނަ  ފޯމަށް 

އި، އެކަމަކީ މިހާރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމެއްކަމުން އެއީ ސީދާ ކޮން ފޯމަކާ  ދައްކާފައިވާކަމަށާ
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ނޭނގޭކަމާއި ވާހަކަތަކެއްކަން  ނިންމީ   ،ގުޅޭ  އެޗް.އާރުން  ފަހުން  ދެކެވިފައިވީނަމަވެސް  ވާހަކަ  އެގޮތުން 

ހު މައްސަލަ  ދިނުމަށްކަމަށް  ވަޒީފާ  ހުރިގޮތަށް  ހަމަ  ނުގެނެސް  ބަދަލު  ފަރާތުން ފޯމުތަކަށް  ށަހެޅި 

 ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ތަޙްީޤަޤށް  މި .9 އިދާރީ  ބަޔާން  ސަޢީދުގެ  މުޙައްމަދު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ   އެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ، ނަގާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި

މި އޯޑިއޯގައި އެ ފަރާތުން ވާހަކަ    ،އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގގައި އެފަރާތުގެ އަޑު ހިމެނޭކަމަށް އެއްބަސްވާކަމަށާއި

މުވައްޒަފެއްކަ ކުރި  އޭރު  މަސައްކަތް  އެޗް.އާރުގެ  މިނިސްޓްރީގެ  އާމިނަތު  ދައްކާފައިވަނީ  މަށްވާ 

ބުނާކަމަށާއި ފަރާތުން  އެ  މަސައްކަތަށް   ،ީޝނީޒްއާކަމަށް  ޒަކާތު  ދައްކާފައިވަނީ  ވާހަކަ  އޯޑިއޯގައި  އެ 

ގުޅޭ  އިންޓަވިއުއަކާއި  ކުރެވުނު  ނަގަން  މުވައްޒަފުން  ގޮތުން  ވަގުތީ  ގޮތުގައި  ޢާމިލުންގެ 

އެ   ،އެ ވާހަކަތަކަކީ  ،ފަރާތްވެސް ހިމެނޭކަމާއިދެންނެވުނު އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި އެ    ،ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި

،  މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރީގެ ބެޗެއްގައި އުޅުނު ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ތަނުގެ މަސްލަޙަތު ނަގާލާ 

ކުރިމަތިލައި ވަޒީފާއަށް  ފަރާތްތަކެއް  ފެނިފައިވާ  ޢަމަލުތައް  ފަދަ  އުޅުން  އިންޓަވިއު   ،މުޒާހަރާކޮށް 

އިރުާޝދު    ،ކޮށްފައިވާތީ ސެކްަޝނުން  ޒަކާތު  ނަގަން  ކުދިންތަކެއް  ރަނގަޅު  ފިޔަވައި  ކުދިން  އެ 

ބުނާކަމަށާއި  ،ދީފައިވާތީ ފަރާތުން  އެ  ވާހަކަތަކެއްކަމަށް  ފެނަލް    ،ދެކެވިފައިވާ  އިންޓަވިއު  އަލުން 

 ނުވާކަމަށް އެކުލަވާލައި ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން މަްޝވަރާ ކުރެވުނުނަމަވެސް އިރަކު އެކަން ހިނގާފައި 

އިސްވެބުނެވުނު ކުދިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިން ވަޒީފާއަށް ހޮވުނުކަމަށް   ،އެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމާއި

މި ފޯނު ކޯލަކީ މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ކޯލެއްކަމަށް މި ކޯލް ރެކޯޑް   ،އެ ފަރާތުން ބުނާކަމާއި

އެ ކަން   ،ނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިންނާ ޙިއްސާ ކުރިކަމާއި އެ ކަން މި  ،ކުރުމަކީ ވެސް ާޤނޫނީ ކުށަކަށްވާތީ

ރެކޯޑިންގ   މި  މެދުވެރިކޮށް  ވައިބަރ  ނަންބަރަކުން  ނުދަންނަ  ފަހުން  ދުވަސްތަކެއް  ހިނގިތާ 

ކޮށްފައިވާކަމާއި  ،ލިބިފައިވާކަމާއި އެޑިޓް  ވަރަށްބޮޑަށް  ބަދަލުކޮށް  އަޑު  ރެކޯޑިންގައި  ހުރިހާ    ، މި  އެ 

ފަރާތު އެ  ނޫންކަމާއި ވާހަކަތަކަކީ  ވާހަކަތަކެއް  ދައްކާފައިވާ  މީގެ    ،ން  ކަމަކީ  ނުވަތަ    2މި    3)ދޭއް( 
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ކަމެއްކަމާއި ހިނގާފައިވާ  ކުރިން  އަހަރުގެ  ދައްކާފައިވަނީ   ،)ތިނެއް(  ީޝނީޒްއާ  އާމިނަތު  މިވާހަކަތައް 

ނޭނގޭކަމާއި ދަންނަވަން  މިހާރު  ހައިސިއްޔަތުންކަން  ހިމެނޭ   ،ސުޕަވައިޒަރގެ    އިންޓަވިއުގައި 

ބުނެފައިވާކަން   ފަރާތުން  އެ  އޮވެދާނެކަމަށް  ދައްކާފައި  ވާހަކަ  އެ  ހައިސިއްޔަތުންވެސް  ޕެނަލިސްޓެއްގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  2016 މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޒަކާތު ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ޙާިޟރީ  މި .10

ގެ   2016  ، ނޮވެންބަރު އެގޮތުގެމަތިން އާމިނަތު އަމާނީގެ އޮކްޓޫބަރު އަދި  ، އެނގޭކަމާއިހުށަހަޅާފައިވާކަން  

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި އޮކްޓޫބަރު    ، ހާިޟރީ  އަޙްމަދުގެ  އަނާ  މަރްޔަމް  ހާިޟރީ    2016އަދި  ގެ 

 ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޒަކާތު ސެކްަޝނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ     މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންމި .11

'ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފް މަާޤމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަވިއުގެ ސްކޯރީޝޓ' ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  

ުޝޒޭން  ސަދާން  ގެ  ،  މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު  އަމާނީ  އަދި  ަޝރީފް  ޝަރުފާ  ފޯމް    A1މަރްޔަމް 

އެނގޭކަ ފަރާތްތަކުގެ    ، މާއިހުށަހަޅާފައިވާކަން  ކުރެވުނު  އިންޓަވިއު  ހުރިހާ  ފޯމް    A2އިންޓަވިއުގެ 

އެނގޭކަމާއި ޒަކާތު   ، ހުށަހަޅާފައިވާކަން  ުޝޖާއުގެ  ސަދާނު  މުޙައްމަދު  އަޙްމަދުއާއި  އާމާނީ  އަދި 

އެނގޭކަމާއި ހުށަހަޅާފައިވާކަން  ނަތީޖާ  "ޒަކާތު   ،އިންޓަވިއުގެ  އިންޓަވިއުއިން  ލިޔުމުގައި  ނަތީޖާ  އެ 

 . މަސައްކަތް" ކުރުމަށް ހޮވިފައިވަނީ މުޙައްމަދު ސަދާނު ުޝޖާޢުކަން އެ ބެލުމުން އެނގެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ހެންމެ އަދި ހަމައެ  .12

ފިޔަވަޅެއްތޯ   އެކަށީގެންވާ  ފިޔަވަޅަކީ  އިްޞލާޙި  އަޅާފައިވާ  ފަރާތާއިމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން 

މިންވަރާއި ތަބާނުވި  މުވައްޒަފަކު  އެ  މިންގަނޑަށް  އަޚުލާީޤ  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ    ބެލުމުގައި  އެ 

މައްސަލަ   ބިނާވެފައިވަނީ  ތަޙުީޤުޤ  ފަދައިން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާޖިބުތަކަށާއި 

ދައްކާފައިވާ   ތެރެއިން  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ފޯނު  ދެމެދު  މީހަކާއި  އިތުރު  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި 

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން    ކުކޮށްލާފައިވާ އޯޑިއޯއަކުން ކަމަށްވެފައި،ވާހަކަތަކެއް "އެޑިޓްކޮށް" ބަޔަކު މީހުން ލީ



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                             މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އާމިނަތު ޝީނީޒް  VTR/2019/204މައްސަލަ 
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ވެސް  ކުރުމަކީ  ރެކޯޑް  ކޯލް  މި  ކޯލެއްކަމަށް  ކޮށްފައިވާ  ތެރޭގައި  މިނިސްޓްރީ  ކޯލަކީ  ފޯނު  ވާހަކަދެކެވޭ 

އެ ކަން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިންނާ ޙިއްސާ ކުރިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް   ،ާޤނޫނީ ކުށަކަށްވާތީ

އޮންނާތީ އެނގެން  ބަޔާނުން  ދީފައިވާ  ތަހްީޤަޤށް  ގުޅިގެން  ހުށަހެޅިފަރާތުން    ,މިމައްސަލައާ  މައްސަލަ 

ާޤނޫނުލްއުޫޤބާތު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރެކޯޑްކުރުމަކީ   މާއްދާ  231ގެ    2014/9އެފޯންކޯލް  ދަށުން  ވަނަ  ގެ 

 ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމަލެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުން ނަޒަރުކުރާއިރު، 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި   231ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުލްއުޫޤބާތު  .13  

ހުއްދަނެތި  މީހާގެ  ގެއްލުންވާ  ޢަމަލުން  ނުވަތަ    ، ކުށުގެ  ބޭނުމުގައި  އަޑުއެހުމުގެ  ސިއްރުން  ވާހަކަތައް  ދައްކާ  އޭނާ 

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.   ، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ، އޭނައަށް ފާރަލުމުގެ ބޭނުމުގައި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި 

ގޮތެއްގަ 1")  އެކަށީގެންވާ  ތަނެއްކަމުގައި  އޮތް  އެމީހެއްގެ  މިނިވަންކަން  އަމިއްލަ  މީހެއްގެ  ބެލެވޭފަދަ  (  އޭނާއަށް  އި 

 ތަނެއްގައި ނުވަތަ މުޅިން އޭނާގެ އަމުއްލަ ތަނެއްގައިހުރެ އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއެހުން ނުވަތަ އޭނާއަށް ފާރަލުން" 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި،  

 ވަނަ މާއްދާގައި،  24ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނު އަސާސީގެ 

  
 

އަނެކުންނަށްކުރާ ޒާތީ މުޢާސަލާތުތަކަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ   ، ގޮވެތި ގެދޮރާއި ، ޒާތީ ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި"ކޮންމެ މީހެއްގެ 

 ކަންކަމާއި ތަންތަނެވެ. ހަމަ ކޮންމެމީހަކުމެ އަނެކުންގެ މި ބުނެވުނު ހައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ." 

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ވާހަކަދެކެވޭ ފޯނު ކޯލަކީ މިނިސްޓްރީ    ،މާއި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަ

އެ ކަން މިނިސްޓްރީގެ    ،ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ކޯލެއްކަމަމުން، މި ކޯލް ރެކޯޑް ކުރުމަކީ ާޤނޫނީ ކުށަކަށްވާތީ

ކުރިކަމަށާއި ޙިއްސާ  ވެރިންނާ  ނަންބަރަކު  ،އިސް  ނުދަންނަ  ފަހުން  ދުވަސްތަކެއް  ހިނގިތާ  ކަން  ން އެ 

މި ރެކޯޑިންގައި އަޑު ބަދަލުކޮށް ވަރަށްބޮޑަށް އެޑިޓް   ،ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް މި ރެކޯޑިންގ ލިބިފައިވާކަމާއި

އެ ހުރިހާ ވާހަކަތަކަކީ އެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ    ،ކޮށްފައިވާކަމާއި

ތަޙުީޤަޤށް ދީ  ބަޔާނުން އެނގޭތީއާއިހުށަހެޅިފަރާތުން މިމައްސަލައިގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ،ފައިވާ 

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދެއްކިކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ އޯޑިއޯ ނަގާފައިވަނީ މައްސަލަ  



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                             މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އާމިނަތު ޝީނީޒް  VTR/2019/204މައްސަލަ 
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ހުއްދައެއްނެތި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ    ،ހުށަހެޅި  ގުޅިގެން  މިމައްސަލައާ  އަމުރެއްވެސްނެތިކަން  ކޯޓު  އަދި 

އެނގޭތީ ވާހަކަތަކުން  ދެކެވުނު  މުއާސަލާތަކަށްވާއިރު  ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ޒާތީ  ދެކިވިފައިވަނީ   ، އެއޯޑިއޯގައި 

އަސާސް  އޭގެ   ޙާލަތެއް    (fundamental purpose)ޖައުހަރީ  ސުވާލުކުރެވޭފަދަ  މެދުވެސް  އާ 

ފަރާތުން    ،ންވެފައިވާކަމާއިއުފަ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނިޔަތެއްގައި  ރަނގަޅު  ވެސް  ޙަީޤަޤތުގައި  އެއީ 

އެ އޯޑިއޯ ކްލިޕް ނެގިފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް   ،ހިންގުމަށް ގަސްދުކުރި ތަޙުީޤެޤއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭކަމާއި 

އަސާސީގެ   އުނިކަން    24ާޤނޫނު  ހައްަޤށް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ބުރަވެވޭތީވަނަ  އެ    ،އަންނަގޮތަށްކަން 

ފިޔަވަޅު   އިްޞލާޙީ  އަޅާފައިވާ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ކްލިޕްގެ  އޯޑިއޯ 

ދެކޭކަމާއި،   ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި  ބާޠިލް  އަކީ  ހަމައެހެންމެއަ)އިންޒާރު(  ކްލިޕްގެ    ،ދި  އޯޑިއޯ  އެ 

އި، އެއޯޑިއޯއަށް ބަދަލުގެނެސް އެޑިޓްކުރެވިފައިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމަށް ސައްޙަކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭކަމާ 

 ދެކެމެވެ. 

ދެފަރާތުން ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ    ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށާއިއިސްވެ   .14  

ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ތަޙްީޤުޤ ބިނާވެފައިވަނީ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގ  

ދޭ އޯޑިއޯ  އެއްގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވި ނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހަވާލާ 

ސައްޙަ  އަކީ  ރިކޯޑިންގ  އެ  އަދި  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރިކޯޑިންގ 

   .ރިކޯޑިންގ އެއްކަން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ާޤނޫނުގެ   .15 ދަށު  19އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  ފަރާތާއިމެދު ވަނަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ން 

އަޅާފައިވާ އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއްތޯ ބެލުމުގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި 

ގޮތާއި އައިސްފައިވާ  ބަހައްޓަމުން  އަޚުލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެ    ،ބަޔާންކުރާ 

ގެއްލުމަށް  ލިބފައިވާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ޚިލާފުވުމުގެ  މިންގަނޑާ  އަޚުލާީޤ  ފަރާތުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް     ،ނަޒަރުކުރާއިރު

މައް ލިބިފައިވާކަމަށް  ގެއްލުމެއް  މިންވަރަކަށް  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނެތަތީއެއްވެސް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި   ، ސަލަ 



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                             މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އާމިނަތު ޝީނީޒް  VTR/2019/204މައްސަލަ 

                                             

 

19 ގެ  14   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:  
 

 

ފަރާތެއްކަމަށާއި ރަނގަޅު  އަޚުލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  އެއްވެސް    ،މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  އެ 

 ޚިލާފެއްގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތެވެ.

ާޤނޫނުގެ   .16    ފަރާތާއިމެދު    19އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އަޅާފައިވާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއްތޯ ބެލުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފިޔަވަޅު  

ޅިފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު އަމަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެ  ،އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރިގޮތަށް ނަޒަރުކުރާއިރު

ނަގައި ބަޔާނެއް  ހުށަހެޅިފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ތަޙުީޤުޤކުރުމަށްފަހު   ،ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި    އިދާރީގޮތުން 

ނަންބަރު   ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ( 2019ޖުލައި    10)  ER/JVF/2019/4-188ސިވިލް 

ފުރުަޞތުދިންކަން   ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ހުށަހެޅިފަރާތަށް  މައްސަލަ  ލިޔުމުން،  ފުރުަޞތު'  'ޖަވާބުދާރީވުމުގެ 

މިމައްސަލަ އުފެދުނު ޚުޫޞމަތުކަމުގައިވާ ޒަކާތު ފަންޑުގެ އިންޓަވިއު    ،ލިޔެކިޔުމުން އެނގެންއޮތްނަމަވެސް

ބަޔާނެ ސަޢީދު  ެޝހެނާޒް  ގެންދިޔަ  ނަގާފައިނެތުމުން ކުރިއަށް  ތަޙްީޤަޤށް  އިދާރީ  ފިޔަވަޅު    ،އް  އިދާރީ 

 . އެޅުމުގެ ކުރިން އެކަށީގެންވާ ތަޙްީޤެޤއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ

އަޑު  .17 ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސިޓީގައި  'އިންޒާރު'  ނަންބަރު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ހަމައެހެންމެ، 

ފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ހިމެނޭކަމަށް  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ބުނެފައިވާކަމަށް  ރާތުން 

ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި ދިން    ފަރާތުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ

ނަމަ،  ބަޔާނުގައި ކަމުގައިވި  އަޑު  އާމިނަތު ީޝނީޒްގެ  އަޑަކީ  ހިމެނޭ  ގައި  ރެކޯޑިންގ  އެއީ އޯޑިއޯ  ވެސް 

ހުރި   އިސްކޮށް  ީޝނީޒްގެ  އާމިނަތު  ތެރެއިން  ލައިން  ފޯން  އިންޓާރނަލް  އޮފީހުގެ  މަތިން  އެކިފަހަރު 

ދުވަސްމަތިން  އެކި  އެޑިޓްކޮށް،  ވާހަކަތަކެއް  ދައްކާފައިހުރި  މުވައްޒަފާ  ހުރި  ވެރިޔަކަށް  މުވައްޒަފާއި، 

 އޯއެއްކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް އެޑިޓްކޮށްގެން ހަދާފައިވާ އޯޑި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި "ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ   263ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  .18

އަޅަންޖެހޭ   ފިޔަވަޅެއް  އިސްލާޙީ  މެދު  މުވައްޒަފުންނާ  އެހެން  ފިޔަވައި  އިސްވެރިން  ޒިންމާދާރު  އަދި 

ނުވަތަ   ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަޙާލަތެއް   ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފުގެ  އެ  ކޮށްފިނަމަ  އަމަލެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ 



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                             މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އާމިނަތު ޝީނީޒް  VTR/2019/204މައްސަލަ 

                                             

 

19 ގެ  15   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:  
 

 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ދިވެހި ސިވިލް   ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ." 

ގަވާއިދު   ސަ   2014ސަރވިސް  ސިވިލް  ޚިލާފަށް  މާއްދާއާ  އެ  ބަޔާންކުރާ  ކޮމިަޝނުން  ގެ  ރވިސް 

ރިއާޔަތްކުރާއިރު  ނުކުތާއަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފިޔަވަޅެއްކަމަށް    ، އަޅާފައިވާ 

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފަކަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު އެ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރު ނުވަތަ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް    ،ވާއިދުގެ ދަށުން ދީފައިވީނަމަވެސްޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ގަ

ާޤނޫނީ  އެޅުމަށް  ކޮމިަޝނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ސީދާ  ފިޔަވަޅު  އިްޞލާޙީ  މުވައްޒަފަކަށް 

 ހުރަހެއްއޮތްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. 

އަޅާފައިވާ   .19   ފަރާތާއިމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  މައްސަލަ  އިޞްލާޙީ 

ބުރަނުވެވޭކަމާއި  ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމުގައި  އަޅާފައިވާ  ބިނާކޮށްގެން  މައްޗަށް  ސަބަބުތަކެއްގެ    ،އެކަށީގެންވާ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި  24ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނު އަސާސީގެ 

ގެދޮރާއި،  ގޮވަތި  ދިރިއުޅުމާއި،  ޢާއިލީ  އަދި  ޒާތީ  މީހެއްގެ  ޒާތީ    "ކޮންމެ  ކުރާ  އަނެކުންނަށް 

 މިއާޞަލާތުތަކަކީ ޚުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަންކަމާއި ތަންތަނެވެ." 

، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން ާޤނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ ހައްަޤށް އުނިކަން އިރުމިފަދައިން އޮންނަ

ކޯލް   ނެގިފައިވާ  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ފިޔަވަޅުގެ  އަންނަގޮތަށް  އިޞްލާޙީ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ރިކޯޑިންގއެއްގެ 

 ގޮތުގައި އެޅުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާކަމެއް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން އެ ފަރާތާއިމެދު މައްސަލަ ރައްދުވި   ،އަދި ހަމައެހެންމެ .20  

ގަވާއިދު   ސިވިލް ސަރވިސް  ދިވެހި  ފިޔަވަޅަކީ  އިޞްލާޙީ  އަޅާފައިވާ  ވަނަ    271ގެ    2014ފަރާތުން 

ގެ   )ށ(  ނަންބަރު  އާއި    1.2މާއްދާގެ  ާޤނޫނީ    2/ 2008ާޤނޫނު  އަދި  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

 2008/2އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ސޫލުތަކާއި ޚިލާފު ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭހިނދުއު

ާޤނޫނު( އަދި  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ގަވާއިދާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ޚިލާފު  ،  އުސޫލުތަކާ  ާޤނޫނީ 

ކަނޑައަޅާ  ބާޠިލުކުރުމާއެކުއިޞްލާޙީ  އެ    ،ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމުގައި  ގުޅޭ    ،ފިޔަވަޅުތައް  އިންޒާރާއި  އެ 



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ފަރާތުގެ ޕަރސަނަލް ރެކޯޑް ފައިލް އިން އުނިކުރުމަށް މައްސަލަ    އެންމެހާ ރެކޯޑުތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި

 ރައްދުވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރެއްނެރެންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

 



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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19 ގެ  17   ޞަފްޙާ   
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު      1998ޖެނުއަރީ    A074079) ،  28ދެންފަހެ، އާމިނަތު ީޝނީޒް 

ވަޒީފާ  މަާޤމުގައި  ގެ  އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ގެ  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފެށިގެން  އިން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   271ގެ    2014އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  

ބަޔާންކޮށް  1.2ގެ   ނަންބަރުގައި  ޚިލާފުވެފައިވާ  ވަނަ  ގަވާއިދާއި  އެ  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ  ކުށެއް  ފައިވާ 

ރވިސްގެ  ފަރާތަކަށްވާތީކަމަށް ބުނެ، އެފަދަ ކުށެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ތަކުރާރު ނުކުރުމަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަ 

މީގެފަހު އަދި  ހިތުމަށާއި،  ހުރުމަތްތެރިކޮށް  ކޮންޑަކްޓަށް  އޮފް  ކޯޑް  ގަވާއިދާއި  ސިވިލް  ާޤނޫނާއި،  ދިވެހި  ން 

އޮފް ކޮންޑަކްޓްއާ ޚިލާފްވެއްޖެނަމަ އިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާގެ ފަންތި   ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ކޯޑް 

ޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންފަދަ ފިޔަވަދަށްކުރުން، ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން  

( 'އިންޒާރު' ދީފައިވާތީ،  2019ޖުލައި    22)  ER/INZ/2019/1-188  ރުކޮމިަޝންގެ ނަންބަ  ސިވިލް ސަރވިސް

-188  ރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަ

ER/INZ/2019/1  (22    ިއިންޒާރު' އަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ  2019ޖުލައ' )

ރެކޯޑުތައް   އެންމެހާ  އިންޒާރާގުޅޭ  އެ  ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށާއި،  އިންޒާރު  އެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  އިންޒާރެއްކަމުގައި 

އުނިކު ފައިލުން  ރެކޯޑު  ޕަރސަނަލް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ސަރވިސް  މައްސަލަ  ސިވިލް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ރުމަށް 

  ،މައްސަލައިގައި ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މި 

ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ސިވިލް    2019ޖުލައި    22

'އިންޒާރު'  އަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    ER/INZ/2019/1-188 ރުސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު   8ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    271ގެ    2014

ންޓްތައް ހިމެނޭ ފޯމުތަކަށް ކުރެވިފައިވާ ޒަކާތު ސެކްަޝނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ޕޮއި

އިސްވެ    ،ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ކޮމިަޝނުން ކޮށްފައިވާ ތަހުީޤަޤށް ސާބިތުވާތީ



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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19 ގެ  18   ޞަފްޙާ   
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ގަވާއިދުގެ   ޖަވާބުދާރީވުމުގެ    272ބުނެވުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ދެވުނު އިންޒާރެއްކަމުގައި ބުނިނަމަވެސް، ފުރުަޞތުދިނުމަށްފަހު 

  19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚުލާުޤ އެކަށީގެންނުވާނަމަ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ލިބިގެންވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފަކާމެދު  އެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އަޅާފައިވާ  ވެވޭކަމާއި،  ބުރަ ީޝނީޒާމެދު  އާމިނަތު  ފަރާތުން  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ފިޔަވަޅަކީ  ސިވިލް  އިޞްލާޙީ 

ގަވާއިދު   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ގެ    271ގެ    2014ދިވެހި  )ށ(  މާއްދާގެ  އަޅާފައިވާ   1.2ވަނަ  ޚިލާފަށް    އާ 

 ފިޔަވަޅެއްތޯ ބެލުމަށް، ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ނަޒަރުކުރާއިރު، 

ކަދައްކާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ އޯޑިއޯ ނަގާފައިވަނީ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވާހަ 

ތިކަން މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހުއްދައެއްނެތި، އަދި ކޯޓު އަމުރެއްވެސްނެ

ވާހަކަތަ ދެކެވުނު  ދެކެލިޔެކިޔުންތަކާއި  އެއޯޑިއޯގައި  އެނގޭތީ،  މުއާަޞލާތެއްކަމަށްވެފައި،  ކުން  ޒާތީ  ވިފައިވަނީ 

ގެ  ބަޔާންކުރާ ހައްަޤށް އުނިކަން އަންނަގޮތަށް ނެގިފައިވާ ކޯލް ރިކޯޑިންގއެއްވަނަ މާއްދާގައި    24ގެ  ާޤނޫނުއަސާސީ

އިްޞ ބިނާކޮށް  ފިޔަވަޅުމައްޗަށް  މައްސަލަ    ލާޙީ  އަދި  ބުރަވެވޭކަމާއި،  ނޫންކަމުގައި  ހުއްދަވެގެންވާކަމެއް  އެޅުމަކީ 

އަދި    ،ރައްދުވާ ފަރާތުން ހަވާލާދޭ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން އެނގޭކަމާއި

 ނުވާތީ،ރިކޯޑިންގ އެއްކަން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވި އެ ރިކޯޑިންގ އަކީ ސައްޙަ

  ރުއާމިނަތު ީޝނީޒްއަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަ 

188-ER/INZ/2019/1 (22  ިއިންޒާރު' އަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު 2019ޖުލައ' )ހޭ ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެ  2008/2

  ޚިލާފު ފިޔަވަޅެއްކަކަމުގައި ކަނޑައަޅާ، ާޤނޫނީ އުސޫލުތަކާ އި،އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ

ކޮމިަޝންގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް  މޭރުމުން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ީޝނީޒްގެ  އާމިނަތު  ބާޠިލުކުރުމާއެކު،  އެފިޔަވަޅު 

އަސާސެއް އޮތްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ، އާމިނަތު ީޝނީޒްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ސަރވިސް  މައްޗަށް އަމުރުކުރާނޭ ާޤނޫނީ  

ފަރާތުން   ނަންބަ  2019ޖުލައި    22ކޮމިަޝންގެ  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދީފައިވާ  ދުވަހު      ރުވަނަ 

188-ER/INZ/2019/1  (22    ި2019ޖުލައ  )ިމައްސަ އ ރެކޯޑުތައްތައް  އެންމެހާ  ގުޅޭ  ހުށަހެޅިންޒާރާއި   ލަ 



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                             މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އާމިނަތު ޝީނީޒް  VTR/2019/204މައްސަލަ 

                                             

 

19 ގެ  19   ޞަފްޙާ   
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Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ފަރާތުގެ ޕަރސަނަލް ރެކޯޑް ފައިލް އިން އުނިކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް  

ނޫން  އަމުރުކޮށް،   ބަންދު  ރަސްމީ  ކަންކަން  ފުރިހަމައަށް    15އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ފަނަރަ( 

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ލިޔުމުން    03ދު ނޫން  ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު، ރަސްމީ ބަން

މައްސަލަ   މި  އަމުރުކޮށް  އަންގާ  މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެންގުމަށް 

 ނިންމައިފީމެވެ. 

 1442ރަޖަބު  09

 2021ފެބްރުވަރީ  21

 

 

 

 

 

 

  
  

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ  

  

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު  

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު 


