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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/234 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019 ޑިސެންބަރު 10 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ޖޫން  22 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (ވެށި، ސ. ހިތަދޫ) މުޙައްމަދު ނަީޞރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A021737)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

( A021737)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:      ަނީޞުރުމަޙްއމުަދ  ސ. ހިތަދޫ، ވެށި،  މި މައްސަލައަކީ  

  މަގާމުގައި   ޑިރެކްޓަރެއްގެ  ގެބްރާންޗު  ހިތަދޫ. ސ  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފެށިގެން  އިން  2014  ރުވަރީފެބު  23

  އޮފީސް   އޮފީހުން  ހެޑް   ލިމިޓެޑުގެ  ރޭަޝންކޯޕަ  ފެނަކަ   މުއްދަތުގައި  ހުރި   ޗުއްޓީގައި  އެފަރާތް  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ވަޒީފާ

 ގެއްލުންވާގޮތަށް  ކުންފުންޏަށް  ގެންގޮސް  މާލެއެފަރާތް    ގުޅިގެން  ލިޔެކިޔުންތަކަކާއި  ހޯދާފައިވާ  ގޮސް  އައްޑޫއަށް  ދަތުރެއްގައި

  އައި   ޖެހިގެން  އި،ނަގަ  ބަޔާނެއް  ބުނެ  ކަމަށް  ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކަކާ  ކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުން  އެހެން  އެންގުމަށް  ގެފަރާތު  އެ

 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ނުދީ  ފުރުސަތު  ޖަވާބުދާރީވާން  ނުކުތުމުން  އޮފީހަށް  ދުވަހު
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  ލިމިޓެޑްގެ   ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  އެދި  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ ،  ށާއިރުޖޫޢަކުރުމަ  އަނބުރާތް  އެފަރާ   މަާޤމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ

 .ށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެޓްރައިބިއުނަލަގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  2019 ބަރުއޮކްޓޫ 10ރައްދުވާގޮތަށް  މައްޗަށް

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا ބްދުޢަ އާމިނަތު 

 ކަން މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަން 

 

ަފާރތަްކުމަގިއާވ   .1 ުހށެަހިޅ  :  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  ނަީޞރު  މުޙައްމަދުަމްއސަަލ 

A021737)  (ެފަރާތް  ތަބުކުރެވިފައިވާމުހާ  ގޮތުގައި   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަހުން  މީގ  )ަހުށަހެޅުމުގެ   މައްސަލ  

 ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި'  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ'  ހުށަހެޅި  ށްޓްރައިބިއުނަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން

)މީގެ ފަހުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ބެލުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންމި    ،ކުރުމުންނަޒަރު

ހެޑް އޮފީހުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން އޮފީސް ދަތުރެއްގައި އައްޑޫއަށް    ގެގޮތުގައި މުހާތަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް(  

ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޗުއްޓީއެއް ނަގަން އެދުމުން އެބޭފުޅުން ދަތުރު  

އައްޑޫއަށް   ފުރުމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    އުމަށްފަހު ދިމާލެ    އި، ނަގަ  ލިޔެކިޔުންތަކެއް  އައިސްފަސްކޮށް 

ފައިވާކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ނުކުތް ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހު މާލެ ގެންގޮސް ބަޔާނެއް ނަގާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،  ކަމަށާއިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިއަނބުރާ އޮފީހަށް ނުކުތް ދުވަހު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ފަރާތުން މާލެ ގެންގޮސް ސުވާލުކުރީ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެގެން އެހެން  

ކަންތައްތައް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމަށާއި، އެ ކަންތައްތަކަކީ މުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވާ  

ހަނ   ދުވަސްވެފައިވާ ރަގަޅަށް  ކަމުގައިވާތީ  ނެތުމާއެކުވެސް  ދާކަންތައްތަކެއް  ބޭނުންވާކަމަށް ން  ބަޔާން  އެވަގުތު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަނގަބަހުން  ދީފައިވާނެކަމަށާއި، ބަޔާން   މުންއައި ގޮތަށް ލިޔުވިދާޅުވުމުން ހަނދާނަށް 

ބުނެގެން ކަންކުރާގޮތަކަށް އެތަނުގައި މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށާއި، ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށްވެސް އެފަރާތުން 
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އެކަމަކީ  ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އެނޫން ގޮތަކަށް ކުރުމަށް އެފަރާތުން އަންގާފައިނުވާނެކަމަށާއި،  

ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ މުވައްޒަފުން އިސްވެތިބެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2018

  ވެސްދިފާއުގައި ބަހެއް ބުނުމުގެ ފުރުސަތުއަދި އޭގެ    އްކަމާއި، އަނިޔާވެރި އަމަލެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހިންގި  

ކުރުމުން  ނަޒަރުސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް  އި   ންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިނުވާކަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ިމ ަމއްސަަލ ިއްނސުާފެވިރޮކްށ ބަަލިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި  ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އެދޮޭގްތަކަމށް ބުނަެފިއަވީނ،  ސަަލ  މައް .2

ހަޯދިއ    ުމެގ ބަދުަލަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމްނ ިލުބނު ގެއުްލ  ެއ ަފާރްތ   ، ައްށ ައނުބާރ ރޫުޖައޮކށިްދުނަމާށިއަފާރުތެގ ަވޒާީފ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ކުރުމުންނަޒަރު'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ިއްސެވބާަޔްނކޮށަްފިއާވ  ަމްށަކްނ  ިދުނ

ެފަނކަ ކޯޕޭަރަޝްނ ިލިމެޓްޑެގ    ަރއުްދިވިދުނުމެގ ގުޮތން ަމްއސަަލ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ޝުަކާވައްށ ަރއުްދ  .3

ބާަޔްނޮކށަްފިއވާ  ަފ ގިައ  ޯފުމ'  ުހށަަހޅާ  ަޖާވބު  'ަމްއސަަލިއެގ  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ްޓަރިއިބއުނަަލްށ  ަވޒާީފާއބެހޭ  ާރުތްނ 

ުނައާސީސާއިއ،  ާގޫނިދވިެހާރްއޭޖެގ    ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަކްނަކަމށް ަނަޒުރުކުރުމްނ،  

ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ    FNK/A/JA/2015/1309ދަެފާރުތގެ ެދމުެދަގިއ ވަެފިއާވ ަންނަބުރ    ، ާނިއާގޫނަވޒާީފާއބޭެހ  

ަރއްދިުވ ަމްއސަަލ  ަފާރާތިއމުެދ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ޫންނަކާމިއ،  ހިލަާފށް  ާމއާްދައާކ  ައމުަލ    ެއްއެވްސ  ަފާރުތން 

ކުނުްފީނެގ ުމަވްއޒަފްުނެގ ަގާވއާިދިއ ެއްއގްޮތާވ ގުޮތެގ ަމިތްނަކަމާށއި، ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއން  ޮކށަްފިއަވީނ  

ަފާރުތގެ    ެއަވިކޮކށަްފިއަވީނ ސ.ިހތޫަދ ްބާރނުްޗެގ ަކްސަޓަމރ ަސރިވްސ ިޑާޕްޓަމްނުޓެގ ިޑެރކަްޓެރްއެގ ަހިއިސްއަޔުތްނ  

ސަްފއާިވީތަކަމާށިއ، ެއގުޮތން  ެއަތްއ ަކެމއް ެފިނެގްނ ޮގ  ެފިނެގން ުނާވނެފަަދ އުސުޫލަތާކިއ ަގާވއުިދަތާކއި ހިލުާފ  ްނިކަބިއ

ޭލްންޑ    2017ޮނެވްނަބުރ    11 ިހތޫަދ  ުދވުަހ  ަސ  ިޑްނގ ބްިލަވަނ  ިދމުާލން  ުމިނިސޕްަލ  ިޑާޕްޓަމްނާޓިއ  ރިވްސ 

ޮސކަެޓަކްށ ަވގީުތ ގުޮތން  ިލްންކ ޯރާޑިއ ެދމުެދ    ަޝރުަފއީްދްނ ަމާގިއ،  ޮއްނަނ ުހްސިބމްަށ ަމުގަބްއިތ ަލިއަނުކން 

ޮއްނަނަކަމ  ަކަރްނުޓ ެއގްެނ  ަމްއސަަލ    ، ާށިއުގޅާދަީފިއާވަކްނ  ކޮށްދަީފިއަވީނ  ަކްނ  މި  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ިމއީ ަކނަޑއިެޅެގްނ ުއސޫލްުނ ޭބުރްނ ކޮށަްފިއވާ    ، ާށިއިއ ާއއިލީ ުގުޅެމއް ޮއްނނަ ަފާރަތކްުނ އިެދެގްނަކަމ ުހށެަހިޅ ަފރާާތ
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އަދެަދްއ   ޮކނެްސްޕަޝްނެގ  ޭބުންނުކެރުވުނ  ަސަބުބްނ  ަކުމެގ  ިމ  ަކަމާށިއ،  ުކނުްފްނޏަށް  ަކެމްއ  ެނުތުމްނ  ބެެލްނ 

  2018ެމިއ    09  އުިތރްުނ  ީމެގ  ނެ ޮގެތއް ންެތަކން ފަާހަގުކާރަކަމާށިއ، ިއނޭގެގއުްލްނވަެފިއަވީނ ކާިހ ަފިއާސެއްއަކްނ  

)ުދިއަސްއަތ ިތީސްސ    231ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމސްލަަހުތ ޮއްނަނ "ަމއާިދްނ މްަނޒްިލ" ޭގެގ ެފްނބަިލްށ  

ައްށ ެއުރުމްނ ހިތަްހަމ ުނޖުެހްނ ާފުޅޮކްށ އުަލްނ ެޗްކުކުރަމްށ އެނުްގުމްނ ެއ ްބާރްނުޗގެ  ިޑްނގ މަީޓުރެގ ީރ  ، ަޓްނެއެކްއ(  

ާރުރޮކްށ ބުެލުމްނެވްސ ެއްއެވްސ ަމްއސަަލ ެއްއ ފަާހަގވަެފިއުނާވީތ، ެއްއެވސް  ަކާމިއ ުގުޅްނ ުހިރ ުމަވްއޒުަފްނ ަތުކ

ީލެކްއ ުއޅޯޭތ ބާަލ ެޗްކކުުރުމްނެވްސ އެފަަދ ެއްއެވްސ ކެަމްއ ފަާހަގުނާވަކްނ އެ ަމަސްއަކްތުކިރ ުމަވްއޒަފުން  ކަހަަލ  

ަމްއސަަލ  ހަދަާފިއާވަކާމިއ،    ިއީޒޯރ ުޔޭސުޖަގ  ިއސާްލްޙކްޮށ ބުިލ  ުވުނ ޭގެގ ބުިލަމއޫުލާމުތ ިދްނަނަމެވްސ ިމ ެދްނެނ

ިލިމެޓުޑްނ ުކިރ  ަފިއާވަކާމިއ، ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ  ިއސްލުާހޮކްށ ުސަމަކްށ ހަަދިއ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެފަަދިއްނ ބުިލ

މީޓަރ ބަދުަލުކިރަކެމްއ އަެފރަާތށް އެނގަިފިއ ުނާވަކަމށް    ެއޭގެގ  ުސވުާލުކުރުމްނއާިދީރ ތުަހީގުގަގިއ ެއަކމާ ުގޭޅގުޮތން  

ެއ ްބާރްނުޗެގ އިޮފަސރ ުމަޝއަްފުއ ުލތީުފ  ުބެނ ަބޔާންދަީފިއ ީވަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ައްނަގިއެގްނ  

އާިދރީ    ިއސްބެވބާަޔްނުކެރުވުނަގއި ާއ މަީޓެރްއ ެއުޅިވ ަކަމްށ  ޭގެއެއެޖްސްޓަމންްޓ ހުެދަމްށ ފުަހ    ބުިލެއ ޭގެގ ަވީނ  

ލުީހެގ ެކްނެޕިއްނ ުދަވްސަވުރ ެކްނިޑޭޑެޓްއެގ ޮގުތަގއި  ަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖީމެގިއުތުރްނ  ބާަޔންދަީފިއަކަމާށިއ،    ތުަހީގަގްށ

  ެގ ެކްމެޕިއްނ ޖްަލާސައަކްށ ސ.ިހތޫަދ ަނީޞުރައމްީލ  هللا ެގ ަދިރެއްއަކަމްށާވ ައބުްދނީަޞުރުކިރަމިތ ލަާފިއާވ ުމަޙްއމުަދ  

ުކނުްފީނގެ   ުގިޅެގްނ  ހުށެަހުޅާމިއ  އިެދ  ހުޯދަމށް  ަކަރްނޓު  ަސރަަހއަްދށް  ިދުނާމބެހޭ    ަކަރނުްޓ ބަަދުރ  ހުިދަމތް 

އަެފާރތްަށ   ހިލަާފްށ  ޯފުރޮކށިްދުނމްަށހުިދަގާވއުިދަތާކިއ  ުހރެ  ަމ  ، ަޓކިައަމތް  ުޗްއީޓަގއި  ަފާރތްުނ  ުހށެަހޅި  ްއސަަލ 

  ، ެއ ޯފުމ ުހށަަހޅަާފިއާވެނަކަމާށިއގެ ހުިދަމަތށް އެދަިފިއާވ ޯފެމްއ  ަކަރްނުޓޯފުނން ުގޅަާފިއ    ްށ ްބާރްނުޗެގ ުމަވްއޒަަފ

ުމަވްއޒުަފ ެއަކްނ ކޮށަްފިއަވީނ ުމަޙއަްމ"  ްޕޮރެސްސ" ައވަަހްށ   އެދަިފިއާވަކަމާށިއ، އެ  ަވަރށް    ަނީޞުރ  ުދުކުރަމށް 

އިަދ ަމްއސަލަ  ްށ ބާަޔްނ ދަީފިއާވަކަމާށިއ،  ުހީގަގޮކްށެގްނ ަކަމްށ ުބެނ ުކނުްފންިނ ިހްނުގުނ ަތ  " ްޕެރަޝރ " ޮބަޑްށ  

ިމ ަފރުާތން  ކުނުްފީނެގ  ހުިދ  ުހށެަހިޅ  ަކުމްނ  ުދވެަހްއަގިއ  ބަނުްދ  ަރްސމީ  އެދަިފިއަވީނ  ހުިދަމތް    ަކަރނުްޓަމތަށް 

)ައށް ަސޭތކަ    ރ. -/800ެތްއެގ ޮގުތަގިއ  ހުިދަމަމަތަކްށ އޭެދަނަމ ައވްަސ  ހުިދޮގުތްނ އެފަަދ  ަގާވއުިދަގިއ ާވ  ިދުނާމބޭެހ

އިަދ ެއ ޯފުމ    ، ާށިއރިުފާޔ( ެގ ީފެއްއ ަދްއަކްނ ޖޭެހެނ ަކަމާށިއ، ިމ ަފިއާސ ިމއަދަާހަމައްށެވްސ ަދްއކަާފިއ ުނާވަކ
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ކޮށަްފިއނާުވަކްނ ފަާހަގުކާރަކަމާށިއ،   ްބާރްނުޗަގިއ ުހރި    2019ޖަުލިއ    11ްބާރްނުޗަގިއ އްެންޓރީ  ަގއި ސ.ިހތަދޫ 

ިދުނަމްށ ދިަތތެަކއް ުކިރަމިތަވުމނާްދީތ،    ަތްއހުިދަމްތަތާކިއ ުކނުްފިންނ ެދުމްނެގނާްދ  ުމަވްއޒުަފްނާނިއ ުގޭޅ ަމްއސަަލ

ެގ ުފުށްނ ެފިނެގްނ ުނާވެނ ފަަދ ުއސުޫލަތާކިއ ަގާވއުިދަތާކއި  ަނީޞުރުމަޙްއމުަދ  ަގިއ  ތުަހީގުގުކނުްފިންނ ިހްނުގުނ އާިދީރ  

  ާއިއ، ަބާޔން ދަީފިއާވ ުމަވްއޒުަފްނެގ ެހިކބުަހން ެއެގްނ ޮއްނނީާތ  ްށ ތުަހީގަގްނ  ެއަތްއ ަކެމްއ ެފިނެގން ގޮސަްފިއާވަކ  ހިލުާފ

ެނތީަތީޞުމަޙްއމުަދ ަނ ުނަވަތ ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތަނށް  ަވޒާީފަގިއ ބަަހްއަޓއިފަިނަމ، ުކނުްފްނަޏްށ    ، ާރމުެދ ިއުތާބރު 

  34.8ެގ    2015ެފަނަކ ކަޯޕޭރަޝްނ ިލިމެޓްޑެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ    ކަަމާށިއ، ެގއުްލްނ ިލބާިދެނަކަމްށ ެފްނަނ

  ިފަޔަވޅު ައަޅްނ ެފްނަނަކމްަށ  ުމަޙްއމުަދ ަނީޞަރްށ  ަދުށން  ަވނަ ަންނަބުރގެ    15އިަދ    1ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ  

ތުަހީގގަުގިއ   ަބާޔްނުކެރުވުނ  ިއ  ފަާހގުަކާރަކަމާށިއ،   ާވަކްނަބާޔްނކޮށަްފިއިއްސެވ  ަމާގުމެގ  މިަތްނ  ިތާޔުރ  ުހެއގުޮތެގ 

ުނަވަތ ުކަރން    ޮގެތްއަގިއ ިތާމއްަށ ނަުވަތ އެެހްނ ަފާރެތްއެގ ަފއާިދއްަށ ުނަވތަ ަމސްލަަހަތްށ ޭބުނނުްކުރްނ  ާނަޖިއުޒ

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.    ަކްންށ ާސބުިތވަެފިއާވތުަހީގަގުކނުްފީނގެ އާިދީރ  ުއުޅުނަކްނ  

ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ     ަވޒާީފިއްނފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތީމެގިއުތުރްނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ   .4

ުގިޅގްެނ ަކްނަކާމިއ  ުކެރވަިފިއާވ  ތުުހަމތު  ަމްއަޗށް  ަރއުްދިވ  އަެފާރުތެގ  ތުަހީގެގްއ  ަފާރތްުނ    ަމްއސަަލ  އާިދީރ 

ޫޟީއ އަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ  ުއުކަރްނޖޭެހ ަމަވޒާީފއްިނ ަވިކުކުރުމަގިއ ާގިއުމިހްނގަާފިއާވެނަކަމާށިއ،  

 ، އަެފާރަތްށ ައްނަގއީިދ  ްނަމްއސަަލައީކ ޮކަބިއަކްށ ތުުހަމުތކެުރުވުނ  ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތ  ިއ، ާގިއުމޮކށަްފިއާވެނަކަމާށ

ަގިއ ަމްއސަަލ  ތުަހީގުގަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ަޖާވބާުދީރުވަމްށ ުފުރަސތީުދ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ ުކެރުވުނ  

އަދި ުމަވްއޒަަފުކ    އި، ްއ ެވްސ ކޮށަްފިއުނާވަކމާަށެޒުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ަބާޔން ިދުނމްަށ އެ ަފރުާތން ެއްއެވްސ ިއއުތާިރ

ަވޒާީފަގިއ ިއުތަރށް ބެެހއުްޓުމްނ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތށް ުނަވތަ ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތންަށ ެގއުްލނަްތެކްއ ލިބާިދެނަކަމށް ަވޒީފާ  

ުމަވްއޒެަފްއެގ ަމަސްއަކުތެގ ައ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތ  ހާުލުގޭދ ަފާރުތްނ ބަަލިއ އެ  ްނ ިންނުމުމަގއި  ރަނަގުޅ ޫންނަކމަށް 

ަވަނ ާމއާްދެގ )އ( ަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ ިޖާނީއ ިމްނަގނުޑން    51ޫނުނައާސީސެގ  ގާ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުޖމޫްހިރްއާޔެގ  

ޫންނަކމާަށިއ ާލިޒުމަކެމްއ  ތުުހަމތު    ، ެއަކެމްއ ާސބުިތުވަމކީ  ަމްއަޗށް  ުމަވްއޒެަފްއެގ  އެ  ބަަލްނޖޭެހނީ  ެއ ޙަާލުތަގއި 



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2019/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ހުށަހެޅި މުޙައްމަދު ނަޞީރު 
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ްށ މަަދީނ އިަދ އާިދީރ ިފަޔަވެޅްއ ެއުޅަމްށަޓަކއި ެއަކެމއް  ތުަހީގަގުގޭޅޮގުތްނ ވަޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ުކާރ    ުކެރވަިފިއާވ ަކަމާކ

  ލްުނ ަކެމެވ. ެބ  ާސިބުތުކަރން ޮއްނަނ ިމްނަގނޑަުތުކްނ ެއަކެމއް ާސބުިތޭވޯތ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދޭގޮތްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ،  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ،  ަމްއސަަލ   .5

ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑްގެ ގާނޫމައްސަލަ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ނާއި، 

އެއްގޮތަ އެއްބަސްވުމާއި  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ގަވައިދާއި،  ށްކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ 

އެންމެހައި   ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށާއި، 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީއިޖު އި   ،ރާއަތްތައް  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ނެތްކަމަށް އާއެ  ހަމައެއް   ދަކުރާނެ 

ނަޒަރުކުރުމުން ިއްސވަެބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކން   އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު   'މައްސަލައިގެ 

    ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

ދުުލެވިރ  ައްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ެގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްށުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކ .6

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ ުއްނުސެރއް  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސބެަބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ުނަވތަ  ެއއީ  ިންނުމަމުކްނތޯ  ަކާމިއ، 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ންަނަބުރ  ުކެރވިފިައޭވޯތ ބުެލްނަކން  އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމ  ީއާރއަދުުލެވިރަކާމިއ، ިއުޖ   ުއޫޟީއ  ަމ

2010/HC-A/134  ަގ ަގ  HC-A/24/2010ްއާޔިއްނާނިއ،  ިޒަވނަ  ިމޮގުތން  ިއނޭގްއާޔއްިނ  ިޒަވަނ  ަކާމިއ، 

ދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވުމެގ ިއުތުރން  ައުހއަްދުކރާފަަދ  އަދުުލެވިރަކަމީކ ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ    ުއޫޟީއަމ

ުއްނުސުރަތްއ   ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިހާޔުރުކާރ  ބުެލްނކްަނ  ެއ  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ 

ިއުޖިއނޭގ ިންނުމަމަކށް  ާގއަދުުލެވިރަކްނ    ީއ ާރަކާމިއ،  އަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަފުަކ  ިއުމުކުރަމީކ 

ުތަތއް ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ައާރބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާވސުިލުވަމްށަޓަކިއ  

ެދްނެނުވނު   ިއްސވެ  ންިނމަާފިއާވ  އެެހން  ަތަގިޒްއާޔަހިއޯކުޓްނ  ާބވުަތެގ  މި  ިންނަމވަާފިއާވ  ކުޯޓން  ެއ  ކްުނާނއި 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ އްޮނނަަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 
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ަފާރުތ .7 ަރއުްދިވ  ަފާރްތ    ެގަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމަވޒާީފިއްނ  އަދުުލެވިރަކްނ    ުއޫޟީއަވިކުކުރުމަގިއ 

 ިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ،  ާގ

ަދުށ ާގޫނަވޒާީފާއބޭެހ   7.1 ެދ  ުނގެ  ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއން  ޭއާނގެ  ުމަވއްޒެަފްއ  ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ  ން 

ޯނިޓްސ ނީުދ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކާރ   ،ެއީއ ޯނިޓސް ިދުނަމށްފުަހ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކާުރ ހަާލާތިއ  ، ހަާލެތްއަގިއަކާމިއ

ެއޮގުތްނ ުހށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރްއުދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއން    ، ހަާލްތަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ

ަވިކކޮށަްފިއަވ ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ީނ ނޯޓެިހްއ ިދުނެމއް ނިެތަކްނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

 ؛ަގިއިއުޖާރީއ  HC-A/77/2013ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  

ިހެމޭނ ުމަވްއޒަަފުކ، ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކ    ުނެގ ަތރަަހިއެގ ެތޭރަގިއާގޫނ ަންށ ބަލިާއުރ، ެއ ާގޫނ "... ަވޒާީފއާބޭެހ  

ޙަާލުތަގއި    ަވަނ ާމއާްދަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފއާިވ    23ުނެގ  ާގޫނ ނަުލިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ަހަމެއަކިނ ަވޒާީފއާބޭެހ  

     ަކާމިއ، ..." ިއނޭގ   ެއާމްއާދަގިއ ބަާޔްނކޮށަްފިއާވ ޮގތެުގަމިތްނަކްނ 

ެގ ވަޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއން  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތ

ަވަނ ާމއާްދާއ އްެއޮގްތާވ ޮގުތގެ    23ެގ  ުނ(  ާގޫނ )ަވޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008ުނ ަންނބުަރ  ާގޫނަވިކޮކށަްފިއަވީނ  

 ަމިތްނތޯ ބަަލްނޖޭެހެނަކމްަށ ެދކެެމެވ. 

ަވނަ މާއާްދ "ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކއި ނަުލއި ަވިކުކުރްނ"    23ުނ( ގެ  ާގޫނ)ަވޒާީފާއބޭެހ    2/ 2008ުނ ަނނަްބުރ  ާގޫނ 7.2

އް ުފރަިހަމެވެގްނަކަމށް  ެތިމ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ނިޯޓްސ ިދނެުމްއ ެނތި ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކުކެރޭވީނ ެދ ަޝުރ

އިަދ ެއޫންނ ވެސް    ިއުޖާރީއ   HC-A/208/2010އިަދ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  

ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއ ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަމްއސަަލަތުކަގިއ  ަޝުރ  ، ަވޒާީފާއބޭެހ  ެދ  ) ަތެއ  (  1ީކ 

ައ )   ހާުލުގަމަސްއަކުތެގ  އިަދ  ަހަމަތކަށް  2ެއަކީށެގްނުނުވްނ  ެއކީަށގްެނާވ  ބެެހްއުޓަމީކ  ިއުތަރްށ  ަވޒާީފަގިއ   )

 ުކެރޭވެނ ަކެމްއަކމްަށ ަވޒާީފ ޭދ ަފާރަތށް ނެުފުންނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ، ބާަލިއުރ
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ުނ ަންނބަރު  ާގޫނ  ، ްއާޔަގިއަގިޒ  HC-A/208/ 2010ްސެވ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ  ިއ 7.3

ިމ ާމއާްދެގ  ، ަވަނ ާމއާްދ "ނޯޓެިހއް ިދުނަމާކިއ ނަުލިއ ަވިކުކުރްނ"   23ނު( ެގ  ާގޫނ)ަވޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008

 proceduralދުުލެވިރަކްނ ) ައަދުށްނ ނިޯޓްސ ިދުނެމއް ނިެތ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރުުމަގިއ ިއުޖާރީއ  

fairnessަމުއޫޟ އިަދ  ) ައ  ީއ (  ިއުމުކރްަނޖޭެހަކުމަގިއ  ާގ(  substantive fairnessދުުލެވިރަކްނ 

ަވ  ، ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއ ދުުލެވިރކަން  ައިއުޖާރީއ    ، ަލުތަގިއާހޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވ  ޯނޓްިސ ިދުނެމްއ ނެތި 

(procedural fairness   ) ިއުމުކެރވަިފިއާވުނާވަނަމ ެއ ުމަވއްޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރި ަވިކކުުރްނ ބެެލވޭނީ  ާގ

 ( ިޑްސިމސްަލ  ިދވިެހާރްއޖެޭގ  unfair dismissalައނެްފައރ  ޮގުތަގިއަކމްަށ  ެއްއގެ  ަހިއޯކުޓން  ( 

 ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވ. 

ާއ ުގޭޅގުޮތްނ ަހިއކުޯޓެގ ަނނަްބރު    (substantive fairness)  ދުުލެވިރަކްނައިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއާވ ަމުއޟީޫޢ   7.4

2014/HC-A/88  ަގއި:ަގިޒއާްޔ 

ިއތަުރްށ   ގްެއުލްނަތކްެއ ލިބާިދެނކަަމްށ ަވޒީފޭާދ  ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގައި  ައާދކާުރ ަތަނށް  ަވީޒފާ  ުނަވތަ  ފާަރަތށް  ަވީޒފާދޭ  ެބހްެއޓުުމްނ 

ެއިނންމަުމްށ ާވިސލުވަުމށް    ، ަރނގުަޅ ޫންނކަަމށް ަވޒީފޭާދ ފާަރުތްނ ިނންމުުމގިައ  ުހލުާގ އުެމވްައަޒފްެއެގ ަމސްައކުަތެގ ައ   ، ފާަރުތްނ ަބާލ

ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް ހަަމ ެފްނނަ ެފނެުމްއގެ މްައަޗްށ    ، ކުރި ހަމަައީކ ެއަކީށެގްނވާ ހަމައްެއކަަމްށ ާވނެްޖޭހެނކަމަށިާއތީުބުގ ަވީޒފޭާދ ފާަރުތން ަތ 

ަވީޒފިާއްނ   ުމވްައަޒަފުކ  ނަނަްބުރ  ެއަކިނ  ހިައޯކޓެުގ  ިދެވހިރާއޭްޖެގ  ަކނޑައަަޅއި  ަގޒްިއާޔ   HC-A/24/2010ަވިކުނކެުރޭވެނަކްނ  ގައި 

 ، ަބާޔްނޮކްށފިައާވަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނކަމިާއ

"އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒފާގިައ    ، ަވނަ ާމއާްދ ެގ )ހ( ެގ ަދުށްނ ފިުރހަަމާވންޖޭެހ ެދަވަނ ޝުަރުޠކަަމްށާވ   23ުނގެ  ާގޫނ ަވީޒފާއެާބޭހ    ، ައިދ

ކެުރޭވޭނކަމްެއކަަމށް ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް ުނެފުންނ" ެވްސ ފިުރހަަމާވނީ އުެމވްައަޒފަކު    ، ެއަކީށެގންވާ ހަަމތަަކްށ ަބލާއުިރ  ، ިއުތަރށް ެބހްެއޓަުމީކ

ހަމަައީކ  ނެުފުނުނ  ފާަރަތްށ  ަވީޒފޭާދ  ކެުރވެޭނކަމްެއކަަމްށ  ެބހްެއޓަުމީކ  ިއތަުރްށ  ވެެގްނަކން  ަވީޒާފގައި  ހަމަައކްަށ  ެއަކށެީގްނވާ  ެވްސ 

 ... " ، ކަމިާއިއނޭގ ެއމާއާްދައްށ ެބލުުމްނ  

"އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒފާގިައ    ، ަވނަ ާމއާްދ ެގ )ހ( ެގ ަދުށްނ ފިުރހަަމާވންޖޭެހ ެދަވަނ ޝުަރުޠކަަމްށާވ   23ުނގެ  ާގޫނ ަވީޒފާއެާބޭހ    ، ައިދ

ކެުރޭވޭނކަމްެއކަަމށް ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް ުނެފުންނ" ެވްސ ފިުރހަަމާވނީ އުެމވްައަޒފަކު    ، ެއަކީށެގންވާ ހަަމތަަކްށ ަބލާއުިރ  ، ިއުތަރށް ެބހްެއޓަުމީކ
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ވެެގްނަކ  ހަމަައކްަށ  ެއަކށެީގްނވާ  ހަމަައީކެވްސ  ނެުފުނުނ  ފާަރަތްށ  ަވީޒފޭާދ  ކެުރވެޭނކަމްެއކަަމްށ  ެބހްެއޓަުމީކ  ިއތަުރްށ  ން  ަވީޒާފގައި 

 " ... ، ކަމިާއިއނޭގ ްށ ެބލުުމްނ  ެއމާއާްދައ 

 ިމ ފަަދިއްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަވަނ ާމއްދާގެ   23ުނގެ  ާގޫނޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލއި ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކމްަށ ަވޒާީފއާބޭެހ   7.5

ބެެލޭވެނ   އްޮތކަަމްށ  ަސަބެބްއ  ފަަދ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަގިއ  )ށ(  ާއިއ    ުލޮކށެްދުމްނ ީސތްަފ  ަލތަްތްއާހ)ހ( 

 ަމސްޢުޫދ     ިއްސާމީއްލ   SC-A/27/2014  ެއ ޯކުޓެގ ަންނަބރ   ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކުޓްނ ިންނމަާފިއާވ

ތް ިނުމުނޮގތެުގ ިރޕޯޓުގެ  ައަޝީރ  ަގިޒްއާޔެގ (  ިލިމެޓްޑ   ަޝްނ ވ. ަހުއިސްނގ ިޑވޮެލްޕަމންްޓ ފިައޭންންސ ޯކަޕޭރ 

 ؛ަވަނ ުނކާުތަގިއ ަބާޔްނުކެރވަިފިއަވީނ  33އިަދ    32

ަވަނ މާއާްދެގ )ހ( އިާއ )ށ( ގިައ ުބެނފިައާވ ފަދިައން    23ުނެގ   ާގޫނ ]ޯނިޓްސނީުދ ުމވްައަޒފުަކ ަވީޒފިާއްނ ވިަކކެުރޭވީނ، ަވީޒފާއެާބޭހ              

 ައުދުލވިެރ ސަބަބްެއ ޮއެވެގްނނެެވ. އުަދލުވިެރ ސަބެަބްއ ޮއްތކަަމްށ ެބލޭެވީނ ެދ ހަާލތްެއގެައެވ. އީެއ: 

(i)  .ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމލްެއ ކުުރްނ 

(ii)  .ިޚާޔާނެތްއ ެވފިައުވްނ 

ެއ އަަމލްެއެގ ސަބުަބްނ ުމވްައަޒަފުކ ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ަވީޒފިާއްނ ަވިކކުުރން    (misconduct)ޮކނެްމޮކނެްމ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމަލީކ  

ވަަނ މާއާްދެގ    23ުނގެ  ާގޫނ ަކށް ނެުވ ިހނގިައާދނެެއެވ. ަވީޒފާއެާބހޭ ަވނަ މާއާްދގެ ަދުށން ހުއަްދކާުރ ކަަމ  23ނުގެ ާގޫނ ަވީޒފާއެާބޭހ 

ަމލްެއ  ަދުށްނ ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ަވިކކުުރްނ ހުއަްދާވނީ ުމވައަްޒުފކިުރ އަަމަލީކ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސލީޫކ ައ 

(gross misconduct)   ިދނުމްެއެނިތ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ަވިކކުުރްނ ހުއަްދވާފަަދ ފުާޅަކްނ  ކަަމްށ ާވނަމެައެވ. ެއ އަަމީލ ޯނިޓްސ 

ްށ ެކނޭޑ  ޮބުޑ ޣިައުރުސޫލީކ ައލަމްެއކަަމްށ ެބެލޭވނީ، ުމވްައަޒުފކިުރ އަަމަލީކ ެދ ފާަރުތެގ ދެެމުދގިައ ޮއްނަނނެްޖޭހ ަވީޒާފގެ ގުުޅްނ އްެއޮކ 

ުމ  ާވނަމެައެވ.  ކަަމށް  ައަމލްެއ  ސީރަިއްސ  ) ިމްނވުަރެގ  އަަމަލީކ  ޣައުިރުސޫލީކ  ަވީޒފާގެ  1ވްައަޒުފެގ  ދެމުެދގިައާވ  ފާަރުތގެ  ެދ   )

( ެއ ކަަމީކ ަވީޒފޭާދ ފާަރތިާއ ުމވްައަޒފިާއ ދެމުެދގިައ ޮއްނަނ  2ެއއަްބްސވުުމެގ ޖުައހީަރ ޝުަރަތާކ ިޚާލފުކަމްެއ ކަަމްށ ާވނަަމ، ުނވަަތ ) 

ިސަފކަަމްށ  މިައަގނުޑ  ޮއންމެ  ހެިމޭނ  ގުޅުުމގިައ  އާަމާންތތިެރަކްނ  ަވީޒާފގެ  އިަދ  ިއތުބުާރ  ޮއްނަނނެްޖޭހ  ދެމުެދގިައ  ފާަރތުގެ  ެދ  ވާ 

 ( ުނަވތަ  ާވނަަމ،  ކަމްެއކަަމްށ  ިއްލިތޒުާމަތާކ  3ގްެއޭލފަަދ  ަވީޒާފެގ  ައާދކަުރނެްޖޭހ  ފާަރަތްށ  ަވޒީފޭާދ  ުމވްައަޒަފުކ  ެއ  ކަަމީކ  ެއ   )
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ާވަނ  ކަަމްށ  ކަމްެއ  ިޚާލުފ  ސާީދޮގތްެއގިައ  ުނަވތަ  ަވިކކުރަުމްށ  ައާސީސޮގުތްނ  ަވީޒފިާއްނ  ިދނުމްެއެނިތ  ޯނިޓްސ  އަމަަލީކ  ެއ  ަމ، 

 ހްުއަދވާެދޭނ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ ައަމލްެއ ކަަމްށ ެބލެވާިދނެެއެވ.[  

 ުކެރެވެއެވ. ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގ  ާބާރުތްނ ިއިމ  

ަހ 7.6 ަމްއސަަލިއެގ  ިރާގިއުގުހށެަހޅަިފިއިމާވ  ުހަށ  ، ަޔތުްކާރިއުރާއަތަކށް  ަވޒާީފއިން    ަފރްާތ  ެހިޅަމްއސަަލ 

ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ(    34.8ގެ    2015ެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  ިލިމެޓުޑެފަނަކ ކަޯޕރަޭޝްނ    ަވިކޮކށަްފިއަވީނ

ާނާޖިއުޒ ގެޮތއަްގިއ ިތާމއަށް  ިތާޔުރ  ްހެގ ިއމާަގުމ  ަވނަ ަނނަްބުރެގ ަދުށން ުމަވްއޒުަފ  15ަވނަ ަނނަްބާރިއ    1ެގ  

ަކްނ ުކނުްފީނގެ  ުނަވަތ އެެހްނ ަފާރެތްއެގ ަފއިދަާއްށ ުނަވތަ ަމސްލަަހަތްށ ޭބންުނުކުރްނ ުނަވަތ ުކަރން ުއުޅުނ 

 FNK/A/TER/2019/293ަގްށ ާސބުިތވަެފިއވީާތ ަކްނ ެފނަަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލމެިޓްޑެގ ަނނަްބުރ  ުހީގއާިދީރ ަތ

  ، ެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ ނ އިން ެއ  " ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަކުމެގ ިލުޔްނ"   ( 2019ޖަުލިއ    14) 

ެގ  ަނީޞުރމަުޙްއމުަދ    ، ޔްަތުކާރިއުރާއިރެގ ަވޒާީފ ބާަޔަންށ  ަނީޞުރ  ުމަޙްއމުަދ  ަކުމަގއާިވ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 7.7

ަތާކއި ުއސުޫލަތކާއި  ިދުނމްަށ ުކނުްފިންނ ހެދަިފިއާވ ަގާވއުިދ  ހުިދަމްތ  ، ްއަޔުތަތުކގެ ތޭެރަގިއއިޫލަވޒާީފެގ ަމްސ

ްބާރްނުޗ  ަމީތްނ ޑާިޕ  ެއްއޮގަތށް  ެވިރެއްއެގ ަމްޝަވާރެގ  ެގ މަަސްއަކްތަތއް  ްޓަމނުްޓިހްނުގާމ ހަވުާލވުެހްނަނާވ 

އް  ޮކްށ ެއ ަމަސްއަކްތަތ ާތވުަލ  ޑާިޕްޓަމނުްޓެގ ަމަސްއަކްތަތްއ ާރާވ  ، ުދވުަހްނ ުދވަަހްށ ވަިލެރްސޮކްށ ބެލެެހްއުޓާމިއ

ަފިއާސާއިއ ބޭެހ ެއްނމެހައި    ، ެއިކެއިކ ުމަވްއޒުަފްނާނިއ ަހވުާލޮކްށެގްނ ާތވާަލ ެއްއޮގތްަށ ުކރަިއްށ ެގނިްދުއާމިއ

ުމްނގެނާްދ ެއްނެމ ިއްސމެީހްއެގ ަހއިިސްއަޔުތްނ ަތުނގެ ަފިއާސާއިއ ބޭެހ ެއްނމަެހއި  ަމަސްއަކްތަތއް ބަލަަހްއަޓ

ްބާރްނޗްަށ ލޭިބ ަފިއާސަތއް    ، ަގާވއުިދަތާކިއ ުއސުޫލތާަކ ެއްއގަޮތށް ުކރުަމްނ ެގނިްދުއާމިއަކްނަތއަްތްއ ުކނުްފީނގެ  

ހަަމެޖްއުސާމިއ ިއްނިތާޒމަުތްއ  ުހްނަނ  ، ބެލެެހްއުޓުމެގ  ނިުލިބ  ެރްޑޯނުޓ ބުިލ  ަފިއާސ  ހުޯދަމްށ  ަފިއާސ    ަތކްަށ 

ނުދްައަކާވަނަމެރްޑނުޯޓ  ، ޮފުނުވާމިއ ަފިއާސ  ަހަމުވުމްނެވްސ  ުމއަްދތު  ކަޑުާލމަށް    ަކަރނުްޓއަެތަނުކން    ، ެގ 

ިހްނުގމާއި    ެއޫންނެވްސ ެއ ްބާރނުްޗ  ، ުގިޅެގްނ ކުުރުވާމިއުކަރްނޖޭެހ ަމަސްއަކްތަތްއ އެިލކްްޓިރްކ ިޑޕްާޓަމނާްޓިއ  
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ުގޭޅ ެއްނމަެހިއ ަކްނަކްނ ުކނުްފީނެގ ަގާވއުިދަތާކިއ އްެއޮގަތްށ ުކަރުމންދޯޭތ ބަަލިއ ވިލެަރްސ ުކުރުމެގ    ާއަފިއާސ

 ެއެވ. ަހވުާލޮކށަްފިއާވަކްނ ެއގްެނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވިޒްނާމ  

މްައސަަލަތާކއި  ެފ 7.8 ުގޭޅ  ުމަވްއޒުަފްނާނިއ  ުހިރ  ްބާރްނުޗަގއި  ސ.ިހތޫަދ  ިލިމެޓްޑގެ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ަނަކ 

ިޒްނާމ   ަހވުާލުކެރޭވ  ރައުްދުމަވްއޒުަފްނާނިއ  ަމްއސަަލ  ަސަބުބން  އާަދުނުކރުެވުމެގ  ަފާރތުން  ުފރަިހަމައްށ  ާވ 

ްއ ޮކށަްފއިވާ  ުހގެީގއާިދީރ ަތ  ަތާކިއ ުގިޅެގްނ ަތކްަށ ަދތަިތކްެއ ުކިރަމިތަވުމނާްދތީ ެއ ަމްއސަަލހުިދަމްތެދުމނާްދ  

  ، ަކްނ ެއެގްނ ޮއްނނަ ަކާމިއ

  11  ްނަބުރ ޮނެވ  2017  ، ަޔްތުކާރިއުރާއ ަބާޔންަށ ިރްށ ދަީފިއާވ  ތުަހީގަގ  ަނީޞުރ  ުމަޙްއމުަދ   ެއޮގުތްނ .7.8.1

ުމިނިސޕަލް ަސރިވްސ ިޑާޕްޓަމނާްޓއި ިދމުާލްނ ަޝރުަފއީްދން    ިޑްނގ ބްިލ ަވަނ ުދވުަހ ިހތަދޫ ޭލްނޑް  

ޯރާޑިއ    ، ަމާގިއ ޮސެކަޓަކްށ  ިލްންކ  ަލިއަނުކްނ  ަމުގަބއިްތ  ުހްސިބަމްށ  ޮއްނަނ  ަވގީުތޮގތުން  ެދމުެދ 

ހިލަާފށް    ަނަމެވްސ ަގާވއާިދ  ، ުގޅާދަީފިއާވ ަކެމއް މާިހުރ ހާަދެންއ ެންތަކމްަށ ުބނަެފއާިވަކާމިއ  ަކަރްނުޓ

ލުީހެގ  ަރްއޔުިތްނެގ ަމިޖ  ، ެއްއެވްސ ަކެމްއ ުކުރމްަށ ެއްއވްެސ ުމަވްއޒަަފަކށް ައްނގަާފިއުނވެާނަކަމާށިއ

އަެފާރުތެގ ަދރުިފުޅ ސ.ިހތޫަދ ބަަދރު   ޮގުތަގިއ ުކިރަމތިލަާފިއާވ ެކްނިޑޭޑޓްެއެގ ަވުރެކްމެޕިއްނ ުދަވްސ

ޯބަޑުކން   ަވުގީތ  ޯފުމ  ަކަރްނުޓ ަސރަަހއަްދްށ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  އިެދ  ކްަނަކން    ެގހުޯދަމްށަޓަކއި 

އޯެފާމިއ ުގިޅެގްނ ެއްއެވސް ަކެމއް ުކުރަމްށ ސ.ިހތަދޫ ްބާރްނުޗގެ ެއްއވެސް    ްށ ުނވަަތ ައަވްސުކުރަމ

ިއުރޝުާދ ދަީފިއުނާވެނަކަމާށިއ   ްށުމަވްއޒަަފަކ ޯފުނން  އަެފރުާތން  ިއުރ  ޯފުމ ހުށެަހިޅެއ    ، އަެފާރުތން 

ގޭ  ގަާފިއާވ ޮގެތްއ އަެފާރަތްށ ނޭނ ނ ުގިޅެގްނ ެއްއެވްސ ަކެމްއ ހި   ިއަކާމ ެއ  ، ުހީރ ުޗްއީޓަގިއ ަކަމާށިއ

ެގ ެގ ަކުމަގިއާވ ަމއާިދން  ަވަނ ުދވުަހ ެއ ަފާރުތެގ ޮކްއޮކެއްއ  9  ޭމަވަނ އަަހުރގެ    2018  ، ަކަމާށިއ

ައށް ައރަާފިއާވަކަމްށ ެއ ްބާރްންޗެގ ޑެޕުިއޓީ  ިޑްނގ ަޓްނ ީމަޓރގެ ީރ  231ަމްނޒްިލ ޭގެގ ެފްނބަިލށް  

އެެހްނ    ިސއީްދުޤ ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަކިއރީ ުބނަެފިއާވ ަކމާަށިއ ިސއީްދުޤهللا ެމޭނަޖރ ައބުްދ

ީމަޓރ ެޗްކކްޮށ ެއްއެވްސ ަމްއސަަލެއްއ ުއޭޅތޯ ުއސުޫލެގ ެތެރިއްނ ބަަލިއ ިދުނަމށް    ޭގަގިއެއުބުނުމްނ  
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ަނަމެވްސ ހައްލު    ، ޭއގެފުަހްނ ިސއީްދުޤ ުބނަެފިއަވީނ ެއަކން ަހއުްލވަެފިއާވަކަމާށިއ  ، އެދަިފިއާވެނަކަމާށިއ

 ، ޭގ ަކަމށިާއުސަމކްަށ ހަަދިއެގްނ ަކެމްއ އަެފާރަތްށ ޭނނ   ބުިލޮކްށ  ުހިއސާްލ  ބުިލޮކށަްފިއަވީނ ޭގެގ  

ހަަދުމނާްދިއުރ   ބުިލ  ަކަރނުްޓެފާނިއ  ، ގޭ ަކަމާށިއ ބަދުަލުކިރަކެމްއެވްސ އަެފާރަތށް ޭނނ   ީމަޓުރ ޭގެގެއ

ހެދުުމެގ    ބުިލެދްއެޖަނަމ އަެކްނ ބުެލަމށްފުަހ ޫނނީ  ނ ިއ  ެއްއ  ިޑްނގ ަތކްަށުވެރ ބުޮޑ ީރ  ިޑްނގ ުކީރެގ ީރ

ެއެޖސްްޓަމްނޓް ހުެދމަށް    ބުިލަމއާިދްނ ަމްނޒިލް ޭގެގ    ، ުއސެޫލްއ ިމ ުކނުްފީނަގިއ ޯނނަްނ ަކަމާށިއ 

ްގީރންވާިލ    ، ސ.ހިތޫަދ  ، ސ.ިހތޫަދ ްބާރްނުޗެގ ެއްއެވްސ ުމަވްއޒެަފްއ ަކިއީރ ައްނގަާފިއުނާވެނަކަމާށިއ

އަާދާޔ ހިލަާފްށ ުކަޑަކމްަށ ުމަވްއޒުަފްނަނށް ފަާހަގުކެރިވެގްނ ެއަކްނ ެއ ުމަވްއޒުަފްނ އަެފާރަތށް    ބުިލޭގެގ  

ަމއޫުލ ެއ  ްބާރްނުޗާމުތ  ެއްނުގުމްނ  ައށް    ެއ  ާއިސްމ  ިޑެރްކަޓރ  ުހިރ  ަހވުާލެވ  ިހްނުގާމިއ 

ާއިސްމ އްެނގި    ، ާމުތ ލުިބުނ ގިަޑައީކ ަހވުީރެގ ަވުގަތކްަށ ވީާތއެ ަވުގތު އެ ަމއޫުލ  ، ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ

ެއ ބަދުަލަގ  ަކަރނުްޓަވުގުތ  ޮގަތށް  ެއިސްސޓްަންޓ މެނަޭޖރ    ިއކަޑުާލުމެގ  ައުޅަވްނ  ަވުގީތ މަީޓެރއް 

ެއްނ ިދުނަމ ހުިދ  ކަަރްނުޓ  ، ަކމާަށިއްނިގަހމުީދައްށ  ުގަޅއި    ަކަރނުްޓ ަވުގތީ    ، ގުޅައިިދުނާމިއ  ްށަމތް 

ންފަަދ ެއްނމާެހ ަކްނަކްނ ުކރޭެވނީ  ނުޑެކ  ަކަރްނުޓ   ، ބަިލްށ ބަދުަލ ެގަނުއާމިއ  ، ުކުރާމިއބުިލ  ، ިދުނާމިއ

ަނަމެވްސ އެފާަރތަށް    ، ޮޖްބ ޯއަޑރ ެނުރަމށްފުަހ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ޮސިއކުުރުމްނ ަކަމާށިއ

 ިގެވްސ ުމަވްއޒުަފްނ ެއަކން ޮކށަްފިއަވަކަމށް ބާަޔުނަގިއ ފާހަާގޮކށަްފިއެވެއެވ. ޭނނ 

ިއްސެވ    ުލތީުފ  ުމަޝއަްފުއ  ުކރުަމނާްދ  ަމަސްއަކްތ  ޮގުތަގިއ  އިޮފަސރްެއެގ  ްބާރްނުޗެގ  ިހތޫަދ. ސ  .7.8.2

ެއ ަފާރތްުނ ަމަސްއަކތް ުކަރނީ    ، ޔްަތުކރިާއުރާއދަީފިއާވ ަބާޔންަށ ިރ ތުަހީގަގށް  ަބާޔްނުކެރުވުނ އާިދީރ

އި  ަކަރނާްޓސ.ިހތޫަދ ޭގިބީސަތުކެގ    ާރުތެގ ަމަސްއކަަތީކ ަކަމާށިއ، އަެފަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަދުށްނ 

ަކޑުާލަމށްޓަަކއި    ަކަރްނުޓ ަކަރނުްޓ ަކނޑަާލްނޖޭެހ ެގަތކްުނ    ، ކުުރާމިއބުިލެނުގާމިއ    ިޑްނގ ީރ  ެފުނެގ

ކަަމާށިއުކަރްނޖޭެހ   ުކުރްނ  ުމަޙްއމުަދ    ، ަކްނަކްނ  ޮގތުން  ަނީޞުރަނަމެވްސ  ުހްނަނ  ަޢމުަލަތްއ  ެގ 

ެގއުްލްނ ޮބޑެތި  ދަުތކުގެ  މަުޙްއމުަދ ަނީސަރީކ ހެދަިފިއާވ ަގާވިއ  ، ެކްއ ިލިބެގނާްދަކަމާށިއ ުކނުްފްނަޏށް 

ިދާމާވ ަކްނަކމަުގއި  ިދުނުމަގިއ    ހުިދަމްތެއޮގތްުނ    ، ޭބުރްނ ަކްނަކން ުކަރްނ ޭބުންނވާ ަފާރެތްއަކަމާށިއ 
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ަހއުްލުކުރަމށް އަެފާރާތއި ވަާހކަަދްއާކަކަމާށިއ ެތރަޭގއި    ަވނަ އަަހުރ ޭމ   2018  ، ަގާވއުިދްނ ޭބުރން 

)ުދިއަސްއަތ ތީިރްސ    231ެފްނބަިލްށ  ޭގގެ  ެގ ަމސްލަަހުތ ޮއްނަނ ަމއާިދްނ ަމްނޒްިލ  ަނީޞުރުމަޙްއމުަދ  

ުހން ާފޅޮުކްށ އުަލްނ ެޗުކުކުރަމށް ެއްނުގމްުނ  ެޖީރީޑްންގއަށް ެއުރުމްނ ިހތަްހަމ ުނ  މަީޓުރަޓްނ  ެއެކްއ(  

ުގުޅނުްހިރ   ަކާމއި  ްބާރްނުޗެގ  ަމްއސަަލެއއުްހިރަކަމށް  ެއ  ެއްއެވްސ  ެޗްކުކުރުމްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ެގ  ނީަޞުރުމަޙްއމުަދ    ، ފަާހަގުނުކެރުވުމްނަކްނެވްސ  ުއޭޅ  ްއެއްއެވްސ ކަހަަލ ީލެކ ،ާއިއފަާހަގުނުކެރޭވީތ

  ެއޭގެގ ިތަވުރގެ އަދެަދްއ    ، ގެެއްއަކަމާށިއެކިބްނައށް ެގްނޮގސް ެދްނެނުވނު ެގައކީ މުަދ ަބަޔކު ިދިރުއޅޭ  

ަކަމށް ުބނެ    ، ެއުޅިވަކމާަށިއ   ޭގަގިއެއެއެޖްސެޓަމްންޓ ހުެދމަށްފުަހ ާއ ީމަޓެރްއ    ބުިލ ބަިލްށ ާނާރނެ 

ުކނުްފންޏަށް  )ެއާކީވްސ ާހްސ ހަަތުރ ަސތަޭކ ަހތްދަިހ ަހ ރިުފާޔ(  ރ. -/21,476 ެއަކުމެގ ަސަބުބްނ 

  ، ެގއުްލްނެވެގްނ ިދަޔަކަމްށ ފަާހގޮަކށަްފިއާވަކާމިއ

ުމަންއަވުރ ުމަޙްއމުަދ ދީީދ ދީފިައާވ  ެޓްކީނޝެަންއެގ ޮގުތަގއި ަމަސްއަކްތުކރާ    ްބާރނުްޗެގ  ިހތޫަދ. ސ  .7.8.3

ޓުެޑގެ  ިއ ެފަނަކ ޯކްޕޭރަޝްނ ިލިމ ަތީކ ކްޮނިސުއަމރ ަމަސްއަކތަުގެއ ފާަރ  ، ަބާޔންަށ ރާިޢޔްަތުކާރިއުރ

ހިލަާފްށ  ހުިދަމްތެދުމނެްގނާްދ    ސ. ިހތޫަދ ްބރްާނުޗްނ ޭބުނނުްކަރުމންދާ    ަކަރްނުޓ ަތާކިއ ަގާވއާިދއި 

ެވިރން ައްނާގ ަމސްައކަތް    ، ަދިއ އަެކްނ ަހއުްލުކުރުމެގ ަމަސްއަކުތގެ ިއުތުރްނ ަފާރްތަތުކެގ ަމއޫުލމުާތ ޯހ

ޮސިއޮކްށ ޮފުނިވ ެއްނުގަމާކއި    ަނީޞުރުމަޙްއމުަދ  ަވަނ އަަހުރަގިއ    2017  ، ުކާރ ަފާރެތްއ ަކަމާށިއ

ަފާރތްުނ   ެއ  ޭލްންޑ  ެއްއޮގަތްށ  ިޑާޕ  ިޑްނގ ބްިލިހތޫަދ  ިދމާލްުނ  ުމިނިސޕްަލ ަސރިވްސ  ްޓަމްނާޓިއ 

ަމާގިއ   ޯރާޑަޝރުަފއީްދްނ  ޮސެކޓަކަށް    ިލްންކ  ަލިއަނުކްނ  ަމުގަބްއތި  ުހްސިބަމށް  ޮއްނަނ  ެދމުެދ 

ްސކްޫލަގިއ   ިހާރ  ަރްސިމްއޔަާތަކށް  ަވުގީތޮގުތން  ުގަޅއިދުެވުނ    ، ުގޅިާދްނަކަމާށިއ   ަކަރނުްޓ ޮއްތ  އެ 

 ، ގަިފިއުނާވަކަމާށިއ ނ ިމްނަވެރްއ ެއެގ  ްނުކރި ަކަރްނުޓ ުނަތކްަށ ގުުޅުމން ެއަތުނަގިއ ޭބމިފަަދ ޮގ  ަކަރްނުޓ

ައުގުނުކެރޭވ   ަކަރްނަޓީކ  ައމެަލްއ  ެއ  ޮކށަްފިއާވ  ޭބުރްނ  ުއސުޫލްނ  ަގާވއާިދިއ  ަކަޑެއޅަިފިއާވ  ސާީދ 

ްނ ަމގުހުެދުމެގ  ިއީމެގ ިއުތުރްނެވްސ ަސުރާކުރ ބަދުަލުވުމެގ ަމރުހާަލެގ ެތެރިއްނ ިމ ބަީދ  ، ަކަމާށިއ
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ހެދަިފިއާވ ުއސުޫލަތކުގެ    ، ޫދޮކށްފިައާވަކަމާށިއ  ަކަރނުްޓަތކްަށެވްސ  ުމްނ ިދަޔ ަފރްާތަމަސްއަކްތ ުކަރ

 ،  ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކާމިއެއކަިފާރތަްތަކށް ދަީފިއާވަކަމްށ  ހުިދަމްތޭބުރްނ ިމޫނަންސ ަކަރްނުޓެގ  

ަމާގުމަގިއ ުހިރ ާއިއަޝތު    ެގިއސޫްދ ްބާރްނުޗެގ އިޮފަސުރ  ލ. އާިދީރ ތުަހީގަގްށ    ަބާޔްނުކެރުވުނ   ިއްސެވ .7.8.4

ތަށް އޭެދ ަފާރތްތުަކގެ  ހުިދަމއެ ަފާރުތެގ ިޒްނާމައީކ ަކރްަނާޓއި ެފުނެގ  ، ިއ ަނޒަާހުތ ދަީފިއާވ ަބާޔުނަގ

ެއ    ޯފުމ ކިުރައްށ    ޯފުމބަަލިއަގެނ  ައްނަގިއެގން  ުސަޕަވިއަޒަރްށ  ެއަކްނ  ުކުރަމށްފުަހ  ފުރަިހަމ 

  ެގ ަދިރެއްއ ސ. ަނީޞުރުމަޙްއމުަދ    ަވުރަރްއިޔތްުނެގ ަމޖިލުީހެގ ެކްމެޕިއްނ ުދަވްސ  ، ެގނިްދުއްނަކަމާށިއ

ުމަޙއްމަދު  ުގިޅެގްނ    ހުޯދަމްށ އިެދ ުހށެަހުޅާމިއ  ަކަރްނުޓިހތޫަދ ބަަދުރ ަސރަަހއަްދްށ ަވުގީތ ޯބަޑކްުނ  

ހުޯދަމްށ އިެދ ޯފެމްއ ހުށަަހޅަާފިއ    ހުިދަމްތ ުގަޅިއ ަކަރނުްޓެގ    ްށ ުޗްއީޓަގިއ ުހެރ އަެފރަާތ  ަނީޞުރ

ޯފުމަގިއ ުހށަަހަޅންޖެހޭ    ، ައވަަހްށ ްޕޮރެސްސ ޮކށިްދުނމްަށ އުެދުނ ަކަމާށިއ  ޯފުމެއ    ، ޮއްނާނެނ ަކަމާށިއ

ނުެތުމން   ީއ  ޯފުމިލުޔްނަތްއ  ގުުޅުމްނ  ަފރުާތްނ  ެއ  ަފާރަތށް  ިލޔްުނތައް  - ުހށެަހިޅ  ެއ  ެމއްިލިއން 

 ، ަކަމށިާއ  ްނއްެނިގުދައށް ެވްސ  ީމެއކްަނ އިެސްސަޓްނޓް ެމޭނަޖރ މަުޙްއމުަދ ަހ  ، ޮފުނވަާފިއާވަކަމާށިއ

ުހށަަހޅަާފއިވަނީ    ޯފުމެއ    ، ަކަމާށިއ  އިނޭގެއަކްނ ޮކށަްފިއަވނީ ަގާވއާިދިއ ުއސުޫލަތާކިއ ހިލަާފްށ ަކްނ  

ކުަމްނ   ުދވެަހްއަގިއ  ަބނުްދ  ޮގތަުގިއ  ހުިދަމްސ  ައަވަރްސީމ  ރުފާިޔ  800/ - ެތްއގެ  (  )އްަށަސޭތކަ 

 ، ިމ ަފިއާސ ުކނުްފްނަޏްށ މިއާަދ ަހަމައްށެވްސ ނަުދްއާކ ަކަމާށިއ  ، އްޮނަނއުިރުހށަަހަޅްނ ޖޭެހ ަކަމްށ 

ެގނިްދުއމަށް    ަނީޞުރްއމުަދ  ަޙުމ  ެވަވީނެވްސުނެއްންޓީރ    ޯފުމިމ   ުކިރައްށ  ހަަދިއ  ޯއަޑރ  ޮޖްބ 

ުކރަާކަމށް    ަނީޞުރކްަނަކްނ ުމަޙްއމުަދ  ިމޫނަނސް ަގާވއާިދިއ ުއސުޫލެގ ޭބުރްނ    ، ައްނގަާފިއާވީތަކަމާށިއ

  ، ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކާމިއ

 ، ބާަޔންަށ ރާިޢޔްަތުކރިާއުރިސއީްދުޤ މަުޙްއމުަދެގ  هللا ެޑިޕއުޓީ ެމޭނަޖރ ަޢބުްދ  ްބާރްނުޗެގ   ިހތޫަދ. ސ  .7.8.5

  ބުިލ ެނުގާމއި  ީރިޑްނގ   ިއ ެފުނެގަކރްަނާޓެއ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ިޒްނާމައކީ ސ.ިހތޫަދ ޭގިބސަީތުކްނ  

ޑުާލމްަށޓަަކއި  ނ ަކ  ަކަރްނުޓ ަކޑަާލްނޖޭެހ ެގަތުކން    ަކަރްނުޓ ުކުރާމިއ  ެގ ަމަސްއަކްތ ސަުޕަވިއްޒ ހުެދުމ
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ކަަމާށިއ ުކުރން  ަކްނަކން  ުމަޙްއމުަދ    ، ުކަރްނޖޭެހ  ަފާރަތކީ  ުކރްަނޖޭެހ  ިރޕުޯޓ    ނީަޞުރއަެފާރުތން 

ީކ ުކނުްފީނެގ ުއސުޫލަތާކިއ ަގާވއުިދަތާކިއ ހިލަާފްށ ަޢމުަލުކަރުމނާްދ ީމެހއް  ަނީޞަރުމަޙްއމުަދ    ، ަކަމާށިއ

  ިޑްނގ ބްިލިހތޫަދ ޭލްންޑ  ެއޮގުތްނ    ، ަކްނަކްނ ުކުރމްަށ އަެފާރަތްށ އްަނަގުމނާްދަކަމށިާއއެފަަދ    ، ަކަމާށިއ

ްޓމްަނާޓިއ ިދމުާލން ަޝރުަފއީްދްނ ަމާގިއ ިލްންކ ޯރާޑއި ެދމުެދ އްޮނނަ  ުމިނިސޕްަލ ަސރިވްސ ޑާިޕ

ަވުގީތގުޮތްނ   ޮސެކަޓކްަށ  ަލިއަނކްުނ  ަމުގަބއިްތ  އަެކން    ، ުގޅާދަީފިއާވަކަމާށިއ  ކަަރްނުޓުހްސިބަމްށ 

ަކަމާށިއ ަނީޞުރޮކށަްފިއަވީނ   އިެދެގްނ  ަފާރަތކްުނ  ޮއްނނަ  ުގުޅެމއް  ާއއިލީ  ަކަރނަްޓކީ    ، ާއިއ  ެއ 

ެގ ަދިރެއްއ ސ.ިހތޫަދ ބަަދުރ ަސރަަހއަްދްށ ަވގުތީ  ަނީޞުރުމަޙްއމުަދ    ، ައުގުނުކެރޭވ ަކަރްނެޓްއަކމާަށިއ

ުޗްއީޓަގއި ުހެރ އެ ްބާރނުްޗގެ    ނީަޞުރހުޯދަމށް އެދި ުހށެަހުޅާމިއުގިޅެގްނ މަުޙްއމުަދ    ަކަރްނުޓ ޯބަޑުކން  

 ، ަކމާަށިއ ިއނޭގަކްނ  ަވިއަބރ ޮކށް ެއަކން ުކުރަމްށ އްެނިގ  ޯފުމުތއަށް ެއ  ެއްޑިމްނ އިޮފަސރ ަނޒަާހ

  އިނޭގ ެއަކްނ ޮކށަްފިއަވނީ ަގާވއާިދިއ ުއސުޫލަތާކިއ ހިލަާފްށ ަކން    ފުަހްނ ައިމއަްލައްށ ިމަކްނ ބިެލިއުރ

ެތްއގެ ޮގތަުގއި  ހުިދަމުހށަަހޅަާފިއވީަނ ަރްސީމ ަބނުްދ ުދވެަހްއަގިއ ަކުމްނ ައަވްސ    ޯފުމ ެއ    ، ަކަމާށިއ

ިމ ަފިއާސ ުކނުްފްނަޏްށ މިއަދާ    ، ( ުހށަަހަޅްނ ޖޭެހ ަކަމްށ ޮއނަްނިއުރ)އްަށަސޭތަކ ރިުފާޔ   800/ - 

ަކަމާށިއ  ނަުދްއާކ  ޭގަގިއ    ، ަހަމައްށެވްސ  ްގީރްނވާިލ  ަރުށގެ  ހިލަާފްށ  ެއ    ަކަރނުްޓ ަގާވއާިދިއ 

  މަީޓުރ ޗްެކކުުރުމްނ  ެގޭގެއަވަނ ުދވުަހ    16ޫޖން    2019  ، ޭބުންނުކަރުމނާްދ ަކމަށް ަމއޫުލާމުތ ލުިބުމްނ

ިހފަާހަގ ީމަޓުރ  ައަޅިއެގްނ  ޯލަވެޅްއ  ޮތރަުފިއ  ުބުރާމައުކްނ  ަމިތްނ  ީމަޓުރެގ  ގުމަށް  ނ ުކެރވަިފިއަވީނ 

ޮކށަްފިއާވަކ ައމުަލ  ުގިޅެގްނ    ، ަމާށިއބަދުަލެގެނވާިދެނޮގަތަކްށ  ަކާމިއ  ެޓްކނިކްަލ  ިމ  ްބާރްނުޗެގ  ެއ 

ިއްނީޖިނައރ   ެގ ްޓަމނުްޓިޑާޕ ިދނުމަށް    ، ެއިސްސަޓްނޓް  ަލިއ  ީމަޓެރއް  ަވގުތީ  ހިލަާފްށ  ަގާވއާިދއި 

ަނަމެވްސ އެ    ، ޭއާނައްށ ެއްނިގަކމާަށިއ  ިސއީްދުޤهللا އަބުްދެއަކްނ ެއގަޮތްށ ުނުކރޭެވެނަކަމްށ    ، އުެދުމްނ

)ަހަތރްެއ(    4  އްެނެމ ފުަހްނ ިފަޔަވުޅ ެއީޅ    ، ިފަޔަވުޅ ާނަޅިއ  ަނީޞުރުމަވްއޒާަފމުެދެވްސ ުމަޙްއމުަދ  

ލާަފުކެރޭވޮގުތަގއި ިމ ުބނާ ެގައީކ   ، ުމުވުމްނ ަކމަށިާއްނޯސޝްަލ ީމިޑއަާގިއ ެއަކން ާއފުަހްނ  ުދަވްސ

ޭއެގ ިއުތުރްނ ެއަރުށ ީލާމ ިކޔާ    ، ެގ ާއިއީލ ުގުޅެމްއ ޮއްނަނ ެގެއްއ ަކަމށިާއަނީޞުރެވްސ ުމަޙްއމުަދ  
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ުދވެަހްއގެ  )ޭދްއ(    2ަކޑާނާުލ    ކަަރްނުޓަކޑަާލްނ ިދުއުމން    ަކަރްނުޓ ނަުދްއާކތީ    ބުިލ  ަކަރްނުޓ ެގެއްއެގ  

ތްިނ ީމަޓުރ ޫދކޮށަްފިއވާ    ަތްށާވޮގއުޫލަމްސ  ަނީޞުރމެިދްނެނުވުނ ެގައީކ    ، ުމއަްދެތްއ ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ

ަކޑުާލުމން އެ    ަކަރްނުޓ ެގްނ  ީމަޓރްަށ ަފިއސާ ނަުދްއަކިއ  )ެއެކއް(   1ީމެގ ެތެރިއްނ    ، ެގެއްއަކަމާށިއ

ްއވަާލްނ  ެއަކން ަބުހށެަހުޅުމން  އަަހުރ ެއަކްނ  ަވނަ    2018ށް އެެހްނ މަީޓެރްއ ޭބންުނޮކްށެގން  ިއާމާރަތ

ަމްސ ަވނެްދްނ އެެހްނ ީމަޓެރްއ ަނަގިއެގން  )ައެށއް(    8އެެހްނަކުމްނ    ، ުބެނ ހްޯލްޑ ޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ 

ަވަނ ުދވުަހ ަވީނ ަފިއސާ   3ޫޖްނ  2019ަތކްަށ މާިހުރ ބުިލިމ  ، ށިާއަކަމ ޭބުނނޮްކށަްފިއާވ ަކަރްނުޓ

ޯފުރޮކށޭްދްނ    ަނީޞުރެވްސ  ހުިދަމްތއެ  ަތަކްށ ެއެގިއްނ އުެދުމްނ  ހުިދަމެއީއ ިއުތުރ    ަކަމާށިއ، ަދްއކަާފިއ

ިއުއތާިރުޒ ުނކެުރޭވެނަކަމްށ ުމަވްއޒުަފން  ެއޮގތަށް  ެއަކން  ީމެގ އިތުުރން    ، ުކުރުމްނަކަމާށިއުއެޅިނޮކށް 

އަށް  ޓްަނ މަީޓުރެގ ީރީޑްނގ   231ެގ ަމސްލަަހތު ޮއްނނަ ިތާމގެ ެގެއްއެގ ބަިލށް  ަނީޞުރުމަޙްއމުަދ  

ެޗ އުަލްނ  ާފުޅޮކްށ  ުނޖުެހްނ  ިހތަްހަމ  ުމަވއްޒުަފްނ  ެއުރުމްނ  ްބާރްނުޗެގ  ެއ  އްެނުގުމްނ  ުކުކުރމްަށ 

ެއްއެވްސ ީލެކްއ ުއޭޅަކަމްށ ފަާހަގާވްނ ެނތްކަަމށް    ، ެއްއެވްސ ަމްއސަަލެއްއ ުއޭޅަކަމްށ ފަާހަގުނާވަކަމާށިއ

ހަދަާފިއުހިއސާްލ  ބުިލެއ ޭގގެ    ، ުބުނުމްނެވްސ ހެޑް    ާވަކަމާށިއ، ޮކްށ ުސަމަކށް  ޮކށަްފިއަވނީ  ެއަކން 

މިފަަދ ަމްއސަަލ    ، ްއ ހަޯދިއެގްނަކްނ ިލެޔިކުޔަމުކްނ ެފނަްންނެންތ ަކމާަށިއއޮފުީހެގ ެއްއެވްސ ލަަފެޔ

އެ ޭގެގ ީމަޓުރެގ ެއްއެވްސ ަމްއސަަލ ެއއް    ، ަކާމިއިއނޭގަތުކަގިއ ެހްޑ އޮފުީހެގ ލާަފ އަހަާފިއާވަކްނ  

ެއކުަމެގ    ، ަގއި ައުއ މީޓެަރްއ ބަަހްއޓަާފިއާވަކމާަށިއޭގެއެންތަކަމށް ަކމާބޭެހ ުމަވްއޒުަފްނ ުބުނުމްނެވްސ  

ުކނުްފނަްޏށް    ރ. 21,476-/  ަސަބުބްނ  ރިުފާޔ(  ަހ  ަހތްދަިހ  ސޭަތަކ  ަހަތުރ  ާހްސ  )ެއކީާވްސ 

ޖަަހނެްދން    10:00ައީކ ެމނުްދުރ ުކިރްނ  ަނީޞުރުމަޙްއމުަދ  ީމގިެއުތުރްނ    ، ާށިއެގއުްލްނެވެގްނ ިދަޔަކަމ

ޭބަރށާްދޮގތްަށ   އިދަެފިއ  ުކާރ    15:30ުނވަަތ    15:00އޮފުީހަގިއ  ައުއޓް  ަސިއްނ  ައިއްސ  ަގިއ 

ިގަނަނީޞުރ  ، މަީހަކްށާވީތ ުކަރްނޖޭެހ  ިލިބެގްނ  ުހއަްދ  ަލްސާވަކމްަށ   ެގ  ުނުކެރިވ    ަކްނަކްނ 

     ިއ، ާމފަާހަގޮކށަްފިއާވަކ
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މަުޙއްމުަދ    ، ރާިޢަޔްތުކާރިއުރ  ބާަޔަންށ   ެގ  ަޝީމުމ   އީަލ  އިޮފަސރ   ީސިނައރ   ްބާރްނުޗެގ  ިހތޫަދ. ސ  .7.8.6

ަކަމށް  ަނީޞުރ ަވުމންދާ  ެގއުްލނަްތްއ  ޮބޑިެތ  ުކނުްފްނޏްަށ  ޮގުތން  ުހްނނަ  ަޢމުަލަތްއ  ެގ 

ޭލްންޑ    ، ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ ިހތޫަދ  ިޑާޕ  ިޑްނގ ބްިލެއޮގތުން  ަސރިވްސ  ްޓަމނާްޓއި  މިުނިސޕްަލ 

ަލިއނުަކން   ަމުގަބއިްތ  ުހްސިބަމްށ  ޮއްނަނ  ެދމުެދ  ޯރާޑިއ  ިލްންކ  ަމާގިއ  ަޝރުަފއީްދްނ  ިދމުާލްނ 

ުގުޅެމއް  ާއިއ ާއއީިލ  ަނީޞުރެއަކްނ ޮކށަްފިއަވީނ    ، ުގޅާދަީފިއާވަކަމާށިއ  ަކަރްނުޓ ޮސެކަޓަކްށ ަވގީުތޮގުތން  

ކަަމާށިއ އިެދެގްނ  ަފާރަތުކްނ  ބެެލްނ    ، ޮއްނަނ  އަދެަދްއ  ޮކްނަސްމްޕަޝްނެގ  ަސަބބްުނ  ަކުމެގ  ިމ 

ރްައިޔ  ، ެންތަކަމާށިއ  ިދޔަ  ަމިޖުތިނިމެގްނ  ުދަވްސޮކުޅްނެގ  ެކްމެޕިއން  ެގ  ަނޞުީރުމަޙްއމުަދ    ލުީހެގ 

ހުޯދަމށް އިެދ ހުށެަހުޅާމިއުގޅެިގްނ    ަކަރނުްޓަދިރެއްއ ސ.ިހތޫަދ ބަަދުރ ަސރަަހއަްދްށ ަވުގތީ ބަޯޑުކން  

މިއަދާ    ، ަކަމާށިއ  ިއނޭގ  ޮކށަްފިއާވަކްނ  ަކްނެއަގާވއާިދިއ ުއސުޫލަތާކިއ ހިލަާފްށ    ަނީޞުރުމަޙްއމުަދ  

ުހށަަހޅަާފިއަވނީ ަރްސީމ ބަނުްދ   ޯފުމއެ   ، އްެންޓީރ ކޮށަްފިއުނާވަކމާަށިއ ޯފުމ ަހަމައްށ ައިއުރެވސް ެއ 

( ހުށަަހަޅްނ ޖެހޭ ަކަމށް  )ައށަްސޭތަކ ރިުފާޔ   800/ - ެތްއެގ ގުޮތަގިއ  ހިދަުމުދވެަހްއަގިއ ަކުމްނ ައަވްސ  

  އިނޭގ ެދްއުކަމށް ެދޮކުޅ ހަދަާފިއާވަކްނ ެއ ުމަވްއޒުަފެގ ަފާރުތން  ިމ ަފިއާސ ުކނުްފނަްޏްށ    ، ޮއްނަނިއުރ

ނަުދްއާކ ަފރްާތަތކްަށ ިފޔަަވުޅ ެއުޅަމށް ެހްޑއޮފުީހްނ ެއްނގުުމން    ބުިލަޏށް  ީމެގިއުތުރްނ ުކނުްފްނ  ، ަކާމިއ

ަކޑާނުލާ    ަކަރްނުޓ ޑަާލްނ ިދުއުމން  ނ ަކ   ަކަރްނުޓ ނަުދްއާކތީ    ބުިލ  ަކރްަނުޓިކާޔ ެގެއްއގެ    ެގެއަރުށ ީލާމ

ާވޮގަތށް  ުލޫއަމްސ  ަނީޞުރމެިދްނެނވުުނ ެގައީކ    ، ުދވެަހްއެގ ުމއަްދެތއް ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ)ޭދްއ(    2

  ަކރްަނުޓ ެގން  ީމގެ ެތެރިއން ެއްއ މީޓަަރްށ ަފިއާސ ނަުދްއަކިއ  ، ިތްނ މަީޓުރ ޫދކޮށަްފިއާވ ެގެއްއކަަމާށިއ

ުހށެަހޅުުމން  އަަހުރ ެއކްަނ  ަވަނ    2018ްށ އެހްެނ ީމަޓެރްއ ޭބުންނކްޮށެގްނ  ޑުާލުމްނ ެއ ިއާމާރަތ ނ ަކ

ކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ ހްޯލްޑ  ބުނެ  ާބްއވަާލން  ަކްނަކ  ، ިތަކން  ނަާޅއި    މްަށ މެިދނެްނިވ  ިފަޔަވޅު 

ަކަމާށއި،  ައރަާފިއާވ)ިތރީސާްހްސ ރިުފާޔ(    -/30,000ަލްސޮކށަްފިއުވުމްނ ެއ ބަިލްށ ޫޖިރަމާނާއެއުކ  

ީމެގ އުިތުރްނ މަުޙްއމުަދ    ، ަވަނ ުދވުަހ ަފިއާސ ަދްއކަާފިއވަާކަމާށިއ  03ޫޖން    2019ަފާރުތން    ެއ

ބިލްަށ  ެގ  ަނީޞުރ ިތާމެގ ެގެއްއގެ  އުެރުމްނ  ްންގަޓްނ މަީޓުރެގ ީރިޑ   231ަމސްލަަހުތ ޮއްނނަ  ައށް 
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ެއއެްވްސ   ުމަވްއޒުަފްނ  ްބާރްނުޗެގ  އެ  ެއްނުގުމްނ  ެޗުކުކުރަމްށ  އަލްުނ  ާފުޅޮކްށ  ުނޖުެހްނ  ިހތަްހަމ 

ފަާހގުަނާވަކަމާށިއ ުއޭޅަކަމްށ  ފަާހަގ  ، ަމްއސަަލެއްއ  ުއޭޅަކަމށް  ީލެކްއ  ންެތކަަމށް  ެއްއެވސް  ާވްނ 

ހަދަާފިއާވުހިއސާްލ  ބުިލެއ ޭގގެ    ، ުބުނުމްނެވްސ ހެޑް    ަކަމާށިއ، ޮކްށ ުސަމަކށް  ޮކށަްފިއަވނީ  ެއަކން 

ަކމާަށިއ ެފްނަންނންެތ  ިލެޔިކުޔަމކްުނ  ހަޯދިއެގްނަކްނ  ލަަފެޔްއ  ެއްއެވްސ  މިފަދަ    ، އޮފުީހެގ 

ެއ ޭގެގ ީމަޓުރެގ ެއްއެވްސ ަމްއސަަލ    ، ަކާމިއިއނޭގަތުކަގިއ ެހްޑ އޮފުީހެގ ލާަފ އަހަާފިއާވަކްނ  ަމްއސަަލ

ައުއ ީމަޓެރްއ ބަަހްއޓަާފިއާވަކމާަށިއޭގެއުނުމްނެވްސ  ެއްއ ެންތަކމްަށ ަކމާބޭެހ ުމަވއްޒުަފްނ ުބ  ، ަގއި 

)ެއާކީވްސ ާހްސ ހަަތުރ ަސތަޭކ ަހތްދަިހ ަހ ރިުފާޔ( ުކނުްފންޏަށް  ރ. -/21,476ެއަކުމެގ ަސަބުބން 

  ަކރަނުްޓ ެއ ރުަށެގ ެގއްެއަގިއ ަގާވއާިދިއ ހިލަާފށް    ، ެގއުްލްނެވެގްނ ިދަޔަކަމށް ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކާމިއ

ުކެރވަިފިއަވީނ ީމަޓރުގެ  މަީޓުރ ެޗކުްކުރުމްނ ފަާހަގ  ޭގެގެއ  ، ޭބުންނުކަރުމނާްދ ަކމަށް ަމއޫުލާމުތ ލުިބުމްނ

ިހގަުމްށ   ީމަޓުރ  ައަޅިއެގން  ޯލަވެޅްއ  ޮތރަުފިއ  ުބުރާމައުކން  އަމަލު  ަމިތްނ  ބަދުަލެގެނވާިދެނޮގަތަކށް 

ެއ ަފާރާތިއ މުެދ    ، ެވރަިފާރުތްނ ުކިރ ަކެމްއ ަކުމަގިއީވަނަމެވްސ  ޭގެގެއެއަކަމީކ    ، ޮކށަްފިއާވަކްނ ަކާމިއ

ިގތާ  ނ ފަިޔަވުޅ ައޅަާފިއަވީނ ަރށެުތޭރަގއި ެއ ައުޑަތްއ ެފުތިރ ެއކްަނ ިހ  ، ިފަޔަވުޅ ެއުޅަމްށ ަފްސޖިެހ

ެގ ަދިރެއްއ ަމޖިިލްސ ިއްނތިހަާބށް ުކިރަމތަިލިއެގން އެ  ަނީޞުރ  ، ފުަހްނަކަމާށިއުދަވްސ  )ހަަތެރްއ(    4

 ، ަފާރަތްށ ާތއުީދ ުނުކުރުމން އޮފްީސ ަމަސްއަކުތެގ ެތެރިއްނ ތަފުާތ އަުދޫގަތއް ުކިރަމިތުކުރިވަކމާަށިއ

)ތިންެއ(    3ިއންތާިހުބ އްޮތ ުދަވްސ ިހެމނެޭހން    ، ެއޮގުތްނ އަެފާރުތގެ ަމްސއިޫލްއޔުަތްނ ުދުރުކުރާމިއ

  ނީަޞރު ެއަކން ޮކށަްފިއަވނީ    ، ގަާފިއާވކަަމާށިއޮގަތށް ސޯްޓރ ެޗްކުކުރަމށް ައްނ  ުދވަަހްށ ެދިމެގނާްދ

  ޫރުމްނ މުަހުގީތ ސާީދ ުމަވްއޒުަފްނ ޯވުޓ ުލުމެގ ަހްއިއނޭގޭބުންނާވ ަކްނަކްނ ާހސުިލުނުކރޭެވެނަކްނ  

ޭބުރަގއި ހަޭދުކާރަކަމާށިއ  ަނީޞުރ  ، ުކުރަމްށ ަކމާަށިއ ަވުގތު  ެއކުަމެގ    ، ފްިނަގރ ޖުެހަމށްފުަހ ިގނަ 

 ަސަބުބްނ ޮސއި ހަޯދްނ ޖޭެހ ގަިނ ަކްނަކްނ ަލްސެވެގްނ ާދަކމަށް ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކްނ ެއެގެއެވ. 

ހީުގގު  ( ަތ2019ޖަުލިއ    11)   FNK-C(C1)/IR/2019/09  ަންނަބުރ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދާވ  ަމްއސަަލ .7.8.7

  ިއެގ ުފުށްނ ެފިނެގން ނާުވނެފަަދ ުއސުޫލަތާކިއ ަގާވއުިދތާަކަނީޞުރިރޯޕުޓެގ ިންނުމުމަގއި ުމަޙްއމަދު  
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ނޫުފުޒ  ، ޮގސަްފިއާވަކަމާށިއެފިނެގްނ  ެއަތްއަކެމއް    ހިލުާފ ަވކަިފރަާތަކށް  ބުޭންނޮކްށގްެނ    ަމާގުމގެ 

ޮގސަްފިއާވަކަމށިާއ  ެނުގމްަށ  ަފއާިދ  ާނާޖިއުޒ ުކަރުމން    ހިދަުމްތ  ެގ ަކަރްނުޓުކނުްފީނގެ    ، ކަނަްކްނ 

ުއސާޫލިއ   ިގަނިހިދުނުމެގ  އާިދީރ  ލަާފްށ  ޮކށަްފިއާވަކްނ  ާސބުިތާވތާީއިއ ތުަހީގަގަކްނަކްނ   ، ްށ 

ާއިއ މުެދ ެއްއެވްސ ިއުތާބެރްއ  ނީަޞުރމާިހުރ ުމަޙްއމުަދ  ، ުމަވްއޒުަފްނެގ ެހިކބުަހްނ ެއެގްނ ޮއްނާނީތ

 ަވޒީފާ އަދުާކރާ  ބަަހއަްޓއިިފަނަމ ުކނުްފްނަޏށް ުނަވަތ ަވޒާީފަގއި  ިއތަުރްށ    ަނީޞުރުމަޙްއމުަދ    ، ެނަތީތ 

ެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ގާަވއުިދ  ެފަނަކ ކަޯޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑ  ، ެގއުްލްނަތެކްއ ލިބާިދެނކަަމްށ ބެެލޭވީތ ަތަނށް  

ަވަނ ންަނަބުރަގިއާވ ިފަޔަވުޅ ައަޅްނ ފްެނނަ    15އިަދ    1ަވަނ ާމއްދެާގ )ހ(    34.8ެގ    2015

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  ަކަމްށ  

 ، ުފުރަސުތ ިދުނުމްނ  ުދވުަހެގ)ިތެނއް(    3ަގިއ    2020ުރަވީރ  ުބެފ   27  ުހށަަހަޅްނ  ެހިކްނ  ޝަފީަހ  ަފާރަތްށެވްސ  ެދ .8

  ަގިއ ެހިކ ިލްސުޓ   2021ަޖަނަވީރ    18  ، ަހޅަާފިއުނާވަކާމިއެތޭރަގިއ ެހިކ ުހަށެގ   ެއ ުމއަްދުތަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ

ުހށަަހަޅން   ެހިކ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދާވ  ަމްއސަަލ  އިަދ  ިންނމަާފިއާވެނެއެވ.  ބަަލިއުނަގްނަންނ  ެހިކްނ  ެއ  ުހށެަހުޅުމްނ 

 ޭބުންނުނާވަކމްަށ ފަާހަގޮކށަްފިއވެެއެވ.  

 ، ިއ ިރޕާޯޓ ތުަހީގުގ ިއާވ ަމއްސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތން ިހްނގާާފ ، ަޔްތކްޮށާއ ަތކްަށ ިރަގިޒްއާޔިއްސެވ ެދްނެނުވނު ޯކޓަުތުކގެ  .9

ެހިކބަަހ ައަޅއި    ، ަވަޒްނުކާރިއުރ  ްސެހިކްނެގ  ިފަޔަވުޅ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަރއުްދަގިއ  ޭއެގ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަކަމށް    ުހިއސާްލ ަކެމްއ  ޮކށަްފިއާވ  ޭރިވެގްނ  ައިއްސ  ުނޖުެހްނ  ިހތަްހަމ  ުމަވްއޒުަފްނ  ެތޭރަގިއ  ުއުޅުމެގ  ުކަރްނ 

ުހރި    ިއނެގްނ  ްނަތުކްނ އާިދީރ ތުަހީގަގށް ިދްނ ަބާޔ  ަފާރުތްނ ިހްނގާފިައާވ  ަމއްސަަލ ަރއުްދާވ  ، ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ

ުބަރެވެވްނ ެންތ  ، ަކްނަކަމްށ ބާަލިއުރ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ   ،ިއަކާމަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ބާުނ ބަަހކަށް 

ަތާކއި  ުލިދުނާމިއ ބޭެހ ަގވާއުިދަތާކިއ ުއޫސ  ހުިދަމްތ  ަކަރްނުޓުކނުްފީނެގ    ، ަމާގުމެގ ނޫުފުޒ ޭބުންނޮކްށގްެނ ަމނާްފ ހުޯދާމިއ

ަފާރުތެގ ަމްއޗްަށ ާސބުިތވާ ައމުަލަތަކީކ ިއްސވެ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ، ާއިއހިލަާފްށ ައމުަލ ޮކށަްފިއާވަކަމށް ުބަރެވެވޭވީތ

ުދަމތަްތއް  ިހުކނުްފީނެގ    ، ފަާހަގޮކށަްފިއާވ ާފުޅަކނޮްބޑު ަޣިއުރސޫުލީކ ައމެަލްއތޯ ަނަޒުރުކާރިއުރ  ަގިޒްއާޔަގިއ ަބާޔްނުކެރުވނު  
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ުފރަިހަމޮގުތަގިއ ބެލެެހްއުޓަމށަްޓަކިއ ުކަރްނޖޭެހ ުހރާިހ ަކެމްއ ަކނަޑެއޅަިފއިވާ    ެއްނެމ  ިނާޒުމ  ުކެރވަިފިއާވާގިއުމިދުނަމްށ  

ަފާރުތެގ    ިޒްނާމެއްއަކްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅަމްއަޗްށ މިަތކެުރވަިފިއާވ  ަފާރުތެގ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅުއސުޫލްނ ުކުރަމީކ  

ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ މަަދީނ ިމްނަގނުޑްނ ާސިބުތވަެފިއވާ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   ، ނެގން ޮއްނާނީތާއިއުލުމްނ ިއަވޒާީފ ަބާޔަންށ ެބ

ެގ ނޫުފޒު  ަމާގުމމުާލެވ  ޒްިނާމައށް އުިހ   ިއ ުހިރ ަފާރެތްއ ަގަމާގުމައމުަލަތަކީކ ެފަނކަ ކަޯޕޭރަޝްނ ިލިމެޓްޑެގ އުިތާބުރުކެރވޭ  

ޭބންުނޮކށަްފިއާވކްަނ   އެނެގްނ  ިއނޭގނަަހަމޮގުތަގިއ  ޮއްނނީާތައމުަލަތެކއަްކްނ  ަފާރާތއި   ެއައމަލުތަަކީކ  ، ާއިއ  ަވޒީފޭާދ 

ެއ ިހެމޭނ  ުގުޅުމަގިއ  ަވޒާީފެގ  ޮއްނަނ  ެދމުެދަގިއ  ެދމުެދަގިއ    ްނެމުމަވްއޒާަފިއ  ަފާރުތެގ  ެދ  ަމިއަގނުޑ ސަިފަކަމްށާވ 

ެއއަމުަލަތަކީކ ާފުޅަކްނޮބޑު    ، ްނ ޮއތީަތޮއްނަންނޖޭެހ ިއުތާބުރ އިަދ ައމާާންތެތިރކްަނ ެގއްލޭފަަދ ައމުަލަތެކްއަކްނ ެއނެގ

ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ަމ ާމއާްދެގ ދުަށްނ    ވަަނ  23ުނގެ  ާގޫނަވޒާީފާއބެހޭ    ، ސަަބބްަށަޓަކިއ   ަޣިއުރސޫުލީކ ުބަރެވޭވީތ

  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ، ކާަމިއަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ެއ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނުކާރ  ހަާލެތއް މުެދެވިރެވެގްނަކަމްށ ުބަރެވޭވ

 ިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށ ުބަރވެެވެއެވ. ާގަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފއަިވީނ ަމުއޫޟީއ އުަދެވިރަކްނ  

ުމަޙްއމުަދ    ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ .10 ޯކޕޭަރަޝުންނ  އުިޖާރ  ަނީޞުރެފަނަކ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަވޒާީފިއްނ 
 ؛ިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރާގ

) ައުޖާރީއ  ިއ ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ،  procedural fairnessދުުލެވިރަކްނ  ަކނަޑެއޭޅީނ،  ާހްއުމ  ާއ(  ަލތަްތުކަގިއ 

 ؛ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ، ެއްނމެ ުކަޑމުިންނ

ަމ .1 ަކާމިއބެހޭ  ތުުހަމުތކެުރޭވ  ަމްއަޗށް  ތްަފ   ، ޫލާމުތުއުމަވްއޒުަފެގ  ުހރާިހ  ެދެވނުްހިރ  އެ    ، ަލާކެއުކީސއަޭރުކ 

 ؛ުމަވްއޒަަފަކްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ިދުނަމށްފުަހ

ެތްއގިައ ެއުމަވްއޒަަފކު  ަސުތ ެއުމަވްއޒަަފށް ިދުނަމށްފުަހ އިަދ އެފަަދ ުފުރަސެއ ތުުހަމަތާކމެދު ަޖާވބާުދީރުވުމެގ ުފުރ .2

 ؛ުތ ިދުނަމށްފުަހަސަކނަޑައާޅ މެީހްއެގ އެހެީތިރަކން ހުޯދަމްށ އިެދްއެޖަނަމ އުެފުރ

 ؛ުކުރަމށްފުަހތަހީުގުގެއ ަމްއސަަލ އާިދީރ ޮގުތްނ   .3
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ަޝުރ  23ުނެގ  ާގޫނޒާީފާއބޭެހ  ަވ 10.1 ެދ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ެއުކރެވޭ    ، ުފރަިހަމާވަކަމްށ  ުތވަަނ 

ެފިނތުަހީގަގ ިންނަމއިިފަނަމ  ، ަކށް  ަވިކުކަރން  ަވކޮިކށަްފިއާވކްަނ  ، ެއުމަވްއޒަފުަކ  ަވިކުކރި    ، ެއުމަވްއޒަަފުކ 

 ަސަބބަުތާކެއުކ ެއުމަވްއޒަަފކްަށ ައްނގަާފިއުވްނ ިހެމެނެއެވ. 

ޮކށަްފިއޭވޯތ ަވަޒްނުކުރަމްށ މި  ާގިއުމުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ ަފާރތް ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ 10.2

  ުހީގެގއް އާިދީރ ަތ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނުމަޙްއމުަދ ަނީޞުރ    ، ަތަކްށ ަނަޒރުުކާރިއުރިގާޔަމްއސަަލިއެގ ާވ

ގައި  ުއދާިފއަެފާރަތށް      ، ިއުނވީާތާއިއަމްއޗްަށ ތުުހަމުތުކެރވޭ ަކްނކްަނ ައްނގަާފެގ  އެ ަފރުާތ  ، ީވަނަމެވްސޮކށަްފިއ

ަޖާވބާުދީރާވްނ ަދްއަކިއ  ުބރުަނެވޭވީތަސުފުރ  ވާަހަކ  ެދވަިފިއާވަކަމްށ  ަވޒާީފިއން   ،ުތ  ުހށެަހޅަިފރްާތ  ަމްއސަަލ 

 ްނ ޖޭެހ ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ުނޮކްށަކްނ ަކނަޑައަޅާގިއުމަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ  

ަވިކުކރެވަިފިއަވީނ ުމަވްއޒަަފުކ  ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލ ހުށަަހާޅ ަފާރތް    ، ުކާރިއުރްތަޔ ާއިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ުނުކތަާތކްަށ ިރ   .11

ަވިކުކުރުމަގިއ   ަމާގަވޒާީފިއްނ   (substantive fairness)އަދުުލެވިރަކާމިއ    އީ ޫޟުއިއުމުކަރްނޖޭެހ 

ަކަމްށާވީތ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ޭމުރުމްނ އަެފާރްތ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަމާގަމްށ ައނުބރާ  ށްފުަހާޤިއުމުކުރަމ

ަކނަޑައިޅަނަމެވްސ،    ީއ ާރިއުޖ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ވިަކޮކށަްފިއަވީނ  ުރޫޖައުކާރެނ ަހަމެއްއ ެންތަކަމށް 

ަކަމްށުކުރިއުމާގ  (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ ނަންބަރު  ގާނޫ  ، ުބަރެވޭވީތ  ެމްއެނިތ   2008/2ނު 

ނަގައިދިނުމަށް    ދުލުވެރި ބަދަލެއްއަޔަތްކޮށް އެފަރާތަށް  އާ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ރި  29ނު( ގެ  ގާނޫ )ވަޒީފާއާބެހޭ  

 ވެ. ބުރަވެވެއެ

ނަންބަރު  ގާނޫ .12 ގެ  ގާނޫ)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނު  ގެ    29ނު(  )ހ(  މާއްދާގެ  އަދި    3ވަނަ  ނަންބަރު  ވަނަ 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބަދަލުނަގައިދިނުމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން މައް  29ނުގެ  ގާނޫއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ވަޒީފާއާބެހޭ    ،ނަޒަރުކުރާއިރު ކަނޑައެޅުމުގައި  މިންވަރު  ބަދަލުގެ  ނަގައިދެވޭ  ފަރާތަކަށް  ވަކިކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާއިން 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަންކަން  ބަލަންޖެހޭ  ގައި  ގަޒިއްޔާ  HC-A/142/2013ޓްރައިބިއުނަލްއިން 

 ؛ އެއީ  ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި
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 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .1

 އަދި  ؛ގެ ޒިންމާތައްމަގާމުއަދި އެ   ،މަގާމުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި  .2

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު .4

 އަދި  ؛ބެހޭ ރެކޯޑުހުލާގާވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަ .1

އިޖުރާއީ   .2 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  އިމުކޮށްފައިވާ  ގާ ދުލުވެރިކަން  އަ ވަޒީފާއިން 

 ؛ މިންވަރު

 މި ކަންތައްތައްކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އެންމެހައި   ފާހަގަކުރެވުނު  ރިއާޔަތްކުރާއިރުއިސްވެ  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ    ،ނުކުތާތަކަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

މައްސަލަ   ،އިމުކުރުމަށްފަހުކަމުގައިވާތީގާޢަދުލުވެރިކަން    އީމައުޫޟ  ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ވަޒީފާ   ،ދަކޮށްދިނުމަށާއިއާމަށް އަނބުރާ އިގާއެދިފައިވާފަދައިން އެ ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަހުށަހެޅި ފަރާތް  

ނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ  އި ދަކުރާ ދުވާހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  އާއަނބުރާ އި

އެެހްނަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ،އަމުރުކުރާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް  

އެކަށީަފާރްތ   ވަކިކުރުމުގައި  އިޖުރާއީ  ވަޒީފާއިން  މިންވަރަށް   ، މުކޮށްފައިނުވާތީއާއިގާއި ދުލުވެރިކަން  އަގެންވާ 

ދަށުން ބަދަލެއްގެ   ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   87ނުގެ  ގާނޫވަޒީފާއާބެހޭ    ޔަތްކޮށްއާސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއި

ހާސް ރުފިޔާ(   ރ. )ސައްވީސް-/24,000މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދިޔަ     މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ގޮތުގައި

ނިސްބަތުން   ޖެހޭ    06ގެ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މަސްދުވަހުގެ  ސާޅީސް  -/144,000)ހައެއް(  )އެއްލައްކަ  ރ. 

  އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްކަމުގައި   ގައި ނަގައިދޭންއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތު  ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ(

ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް އަމުރުކޮށް މި    ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެ ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ  

 . މައްސަލަ ނިންމަންފެނެއެވެ
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 ަމްއަސަލއެިގ ިންނުމން:

( A021737)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ުމަޙްއމުަދ ަނީޞުރ   ސ. ހިތަދޫ، ވެށި،  ދެންފަހެ،  

  މަގާމުގައި  ޑިރެކްޓަރެއްގެ  ގެބްރާންޗު   ހިތަދޫ.ސ  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފެށިގެން  އިން  2014  ރުވަރީފެބު  23

  އޮފީސް   އޮފީހުން  ހެޑް  ލިމިޓެޑުގެ  ރޭަޝންކޯޕަ  ފެނަކަ  މުއްދަތުގައި  ހުރި  ޗުއްޓީގައި  އެފަރާތް  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ވަޒީފާ

  ކުންފުންޏަށް   ގެންގޮސް  މާލެއެފަރާތް    ގުޅިގެން  ލިޔެކިޔުންތަކަކާއި   ހޯދާފައިވާ   ގޮސް   އައްޑޫއަށް  ދަތުރެއްގައި 

  ބަޔާނެއް   ބުނެ  ކަމަށް  ގުޅިގެން   ކަންތައްތަކަކާ  ކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުން  އެހެން  އެންގުމަށް  ފަރާތުގެ  އެ  ގެއްލުންވާގޮތަށް

  މައްސަލަ   ،ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ނުދީ  ފުރުސަތު  ޖަވާބުދާރީވާން   ނުކުތުމުން  އޮފީހަށް  ދުވަހު  އައި  ޖެހިގެން  އި،ނަގަ

  ފެނަކަ   އެދި  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ،  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި  އަނބުރާތް  އެފަރާ  މަށްގާމަ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި

ހުށަހެޅި މި ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    2019އޮކްޓޫބަރު    10ރައްދުވާގޮތަށް    ޗަށްމައް  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން

 މައްސަލައިގައި،  

ަވަނ ާމއާްދއާ    23ުނ( ެގ  ާގޫނ )ަވޒާީފާއބޭެހ    2/ 2008ޫނުނ ަންނަބރު  ާގަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ    ަނީޞުރުމަޙްއމުަދ  

ަމްއސަަލ ަރއުްދވި  ކްަނ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރަމށް ެއކީަށެގްނާވ ސަަބބަުތެކއް ޮއެވެގްނެއްއޮގްތާވ ގުޮތގެ ަމިތން  

ުމަޙްއމުަދ   ސިާބުތކޮށްދަީފިއާވީތ،  ަމ  ަނީޞުރަފާރުތްނ  ާގިއުމުކަރންޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ްނ  ެވިރަކީއޫޟުއަވޒާީފއްިނ 

(substantive fairness)   އެ ފަރާތް ފަދައިން    އެދިފައިވާ  މުޙައްމަދު ނަީޞރު   ޅިައ، ިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ ަކނަޑައާގ

މަ ދިޔަ  އިގާއަދާކުރަމުން  އަނބުރާ  އި  ،ދަކޮށްދިނުމަށާއިއާމަށް  އަނބުރާ  ލިބެންޖެހޭ  އާވަޒީފާ  ހަމައަށް  ދުވާހާ  ދަކުރާ 

އަމުރުކުރާނެތަނެއް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް   ނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވިއިމުސާރައާއި  

 ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ަފާރްތ    އެެހްނަނަމެވްސ ުހށެަހިޅ  އިޖުރާއީ  ަމްއސަަލ  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމުގައި  ދުލުވެރިކަން  އަ ވަޒީފާއިން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ދަށުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  87ނުގެ  ގާނޫމުކޮށްފައިނުވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ  ގާއި

)ހައެއް(    06ރ. )ސައްވީސް ހާސް ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުން  -/24,000މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދިޔަ     ފަރާތަށް
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ރ. )އެއްލައްކަ ސާޅީސް ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  -/144,000މަސްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  

ކަނޑައަޅައިބަދަފަރާތަށް   ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް  )  ،ލެއްގެ  ފެށިގެން  2021ޖޫން    22މިފައިސާ މިއަދު  އިން   )14 

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    3އެކަން ހަމަޖެހޭތާ    ،އްކުމަށްފަހު ދެ  މުޙައްމަދު ނަީޞރަށް)ސާދަ( ދުވަސްތެރޭގައި  

 ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.   ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް  
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ  

  

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް  


