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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/273 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ރު ނޮވެންބަ 22 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  30 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޙަސަން ޚަލީލު، ހ. ލޮބީ / މާލެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A011867)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 : ޚުލާސާ  މައްސަލައިގެ 

އިމިގްރޭަޝން   ލު ލީ ޚަޙަސަން  މިމައްސަލައަކީ   ވަޒީފާގެ  މޯލްޑިވްސް  އޮފިސަރުގެ  އިމިގްރޭަޝން  ޕްރިންސިޕަލް  ޗީފް  ގައި 

އަންނަނިކޮށް  މަސްއޫލި ޙަސަން    2021އޮކްޓޫބަރު    10އްޔަތު އަދާކުރަމުން  އަދާކުރަމުން    ޚަލީލުގައި ނެރުނު މެމޯއަކުން 

އިން    2021ނޮވެންބަރު    24އްޔަތަށްވުރެ އެތަކެއް ގޮތަކުން ދަށް ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  މަސްއޫލި އާއި  އައި ވަޒީފާ 

ޗިޓެއް  ފެށިގެން   ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމުގެ  އޮފީހަށް  އިމިގްރޭަޝން  ހުންނަ  ދިއްދޫގައި  ގައި   2021ނޮވެންބަރު    10ހއ. 

ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހުނު ގޮތާއި    ލުކުރަންޖެހުނު ސަބަބެއް އަދިވަޒީފާއިން ބަދަ   ނުވާފައިވާތީ، މިފަދައިންޙަސަން ޚަލީލަށް ފޮ
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ޚަލީލު   ބުނެދިނުމެއްނެތިޙަސަން  ކޮބައިކަމެއް  ކުށަކީ  ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ  ޙަސަން  ކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ   ޙަސަން،  ޚަލީލުގެ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ފިޔަވަޅަކީ  އެޅި  އިމިގްރޭަޝނުން  މޯލްޑިވްސް  މާއްދާއާއި ސިވިލް ސަރވިސް    19ޚަލީލާމެދު  ވަނަ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން    ވަނަ   36ވަނަ ނަންބަރު އަދި    5އަދި    3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34ކޮމިަޝން ާޤނޫނުގެ  

ފިޔަވަޅެއްކަމާއި، އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ސަބަބެއް   އިޞްލާޙީގުޅިގެން އެޅޭ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުގެ އަޚުލާާޤއި  

އްޔަތު މަސްއޫލި ން ޚަލީލުގެ ވަޒީފާގެ  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭަޝނުން ބަޔާންކޮށްނުދޭކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޙަސަ  މިހާތަނަށް

ގަވައިދާ  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ   ޙަސަންާޤނޫނާއި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  އަދާކުރަމުން    ޚިލާފަށްކަމަށް  ފުރަތަމަ  ޚަލީލު 

ނަހަމަ ގޮތުގައި ވަޒީފާގެ     އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،އައިސްފައިވާ ވަޒީފާ އޭނާއަށް އިޢާދަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭަޝނަށް

ށްފައިވާ  ކޮގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޗިޓުތަކުގައި ސޮއިބޭނުންކޮށް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރަން ފޮނުވި މެމޯއާއި  

ވަނަ    510ަޝންގެ ާޤނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުލްޢުޫޤބާތުގެ  ނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ

ކަނޑައަޅައި އެ އަދަބު ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެވެން އޮތް އެންމެ މަތީ އަދަބެއް    210ބާބުގެ  

ޚަލީލު  އެދި ގޮތަށް    2021ނޮވެންބަރު    22  ޙަސަން  ރައްދުވާ  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 

 ރައުޔު   ގެ ޒާރު މިފްރާޒް ނި هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

/ މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ހ. ލޮބީ)  ޙަސަން ޚަލީލުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

A011867  ިހުށަހެޅ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަންކަމަށް (  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ 

ތާރީޚަކީ   ،ނަޒަރުކުރާއިރު ފެށި  އަދާކުރަން  ވަޒީފާ  އިމިގްރޭަޝންގެ  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޖޫން   05މައްސަލަ 

އިމިގްރޭަޝން   ،ކަމަށާއި  2013 ޕްރިންސިޕަލް  ޗީފް  އިމިގްރޭަޝންގެ  މޯލްޑިވްސް  ދަނީ  އަދާކުރަމުން  އެފަރާތް 
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ރ. )ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް  -/7,895އެ މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ،އޮފިސަރގެ މަާޤމުކަމަށާއި

އިތުރު ގަޑީގެ   ،ރ. )ދެހާސް ރުފިޔާ( އާއި-/2000މަހަކު  ގޮތުގައި    ސަރވިސް އެލަވަންގެރުފިޔާ( އާއި އެ މަާޤމުގެ  

ރ. )ސާޅީސް އެކެއް ރުފިޔާ އެގާރަ ލާރި( ގެ ރޭޓުން އަދި  -/41.11ގައި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި  އެލަވަންސްގެ ގޮތު

ދުވަސްތަކުގައި   ލިބެމުންދާ-/49.34ބަންދު  ރޭޓުން  ގެ  ލާރި(  ހަތަރެއް  ތިރީސް  ރުފިޔާ  ނުވައެއް  )ސާޅީސް    ކަމަށް ރ. 

   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެފަރާތް  1.1 އަސާސަކީ  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

ބަދަލުވެފައި  ގެވަޒީފާ އަދާކުރާތަން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ވާކަން މަސްއޫލިއްޔަތު 

ސޮއިކޮށް   ޖެނެރަލް  ކޮންޓްރޯލަރ  ބިއުރޯއިން    2021  އޮކްޓޫބަރު   10ބަޔާންކޮށް  ކޮންޓްރޯލަރސް  ދުވަހު  ވަނަ 

ފޮނުވައި،   މެމޯއެއް  މެމޯއެއް  އިތުރު  ނެރުނު  އެދުވަހު  ބަޔާހަމަ  މެމޯގައިވާ  ދެ  އެ  ކިޔާލުމުން،  ކުރާ  ންއެއްކޮށް 

މަސްއޫލިއްޔަތަށް ވުރެ   އަދާކުރަމުން އައިސްފައިވާ ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތ

ގޮ ވަޒީފާއެއްކައެތަކެއް  ދަށް  ހއ.   2021  ނޮވެންބަރު  24، މަށްވާތީއާއިތަކުން  ހުންނަ    ފެށިގެން  ދިއްދޫގައި 

ޗިޓެއް   ކަމުގެ  ބަދަލުކޮށްފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮފީހަށް  ގައި    2021  ނޮވެންބަރު  10އިމިގްރޭަޝން 

ސަލަ  ބަދަލަކީ ތަކުރާރުކޮށް ގާތްގާތުގައި މައް  ދެންނެވުނު ޗިޓުން ގެނައިފޮނުވާފައިވާއިރު،  އެޗް.އާރު ސެކްަޝނުން  

ވާތީކަމަށް މައްސަލަ  ށް  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތު ދަށްކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅި ދެވަނަ ފިޔަވަޅަ

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

މިފަދައިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ދަށްކޮށް މަސްއޫލިއްޔަތު ބަދަލުކުރުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    އަދި 1.2

މާއްދާއާއި ސިވިލް    19 ާޤނޫނުގެ  ސަރވި ވަނަ  ކޮމިަޝންގެ  ގެ    34ސް  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ    5އަދި    3ވަނަ 

އަދި   ގޮތުން  36ނަންބަރާއި  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާ  މުވައްޒަ  ވަނަ  އަދާކުރާ  އެޅޭ  ވަޒީފާ  ގުޅިގެން  އަޚްލާާޤއި  ފުގެ 

ފިޔަވަޅެއްކަ އޮންނަކަމަށާއި،  އިޞްލާޙީ  އެނގެން  ފިޔަވަޅެއްން  އެފަދަ  ފަރާތުގެ    އެހެންކަމުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ކޮބައިކަ  ،އަޅަންޖެހުނު ގޮތާއި  ރައްދުވި ފަރާތުންމައްސަލަ  މައްޗަށް  

ސާފުކޮށްދިނުމެއް ބުނެދީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ބުރޫ މައްސަލަ  ދިރުއުޅުމަށް  ޢާއްމު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ނެތި 
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ފަރާތުއަރާނެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަމަލަކީ  ބީދައިން  ކޮށްފައިވާ  ތަނުން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ާޤނޫނީ  ޣަގެ  އިރު 

 ވެސް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޢަމަލެއްކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަޤބޫލުކުރާކަމަށް

ހުށަހެ  .2 މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފިޔަވަޅަކީ   ޅިމައްސަލަ  އެޅި  ތަނުން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތާމެދު 

  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34ސް ކޮމިަޝންގެ ާޤނޫނުގެ  ސަރވި ވަނަ މާއްދާއާއި ސިވލް    19ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ާޤއި ގުޅިގެން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުގެ އަޚްލާ  36ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި    5އަދި  

ތަނުން   އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  މިހާތަނަށް  ސަބަބެއް  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  ފިޔަވަޅެއްކަމަށާއި،  އިްޞލާޙީ  އެޅޭ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ވަޒީފާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާއި  ، ބަޔާންކޮށް ނުދޭ ކަމަށާއި

ވަޒީފާ  ގަވާއިދާއި އައިސްފައިވާ  އަދާކުރަމުން  ފުރަތަމަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅުއްވައި  ކަމަށް  ޚިލާފަށް   

އަދި ނަހަމަ ގޮތުގައި ވަޒީފާގެ  ދިނުމަށާއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިޢާދަކުރުމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް އަމުރުކޮށް

ގުޅިގެން   އާއި  މެމޯ  ފޮނުވި  ބަދަލުކުރަން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭނުމަށް  އަމިއްލަ  ބޭނުންކޮށް 

ޗި ސިވިލް  ޓުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވި ތަކުގައި  ސް 

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެވެން އޮތް އެންމެ    210ވަނަ ބާބުގެ    510ާޤނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުލްއުޫޤބާތުގެ  

 ތަންފީޛުކޮށްދެއްވުން ކަން އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  އަދަބެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވައި އެއަދަބުމަތީ  

 ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

،  ނަޒަރުކުރުމުން  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި'  ފޯމު  ހުށަހަޅާ   ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ'  ހުށަހެޅި   ޓްރައިބިއުނަލަށް

  މައްސަލައަށް   މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް  މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ބަދަލުކުރުމަށް   ރަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ، ކުރާކަމަށާއިރުއިންކ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ

 ޚިދުމަތްތަކެއް   އައު،  ފުޅާކޮށް  އިތުރަށް  ޚިދުމަތްތައް  އިމިގްރޭަޝންގެ  ފޯރުކޮށްދެމުންދާ  ދިއްދޫގައި.  ހއ،  ހަމަޖެހިފައިވަނީ

  މުއްދަތަށްކަން  ދުވަހުގެ  މަސް(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  މުވައްޒަފަކު  ސީނިއަރ  އޮފީހަށް  އެ   ގޮތުން  ފެށުމުގެ
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( 2021  ނޮވެންބަރު  10)   H-2021/96(L7)  ނަންބަރު  އިމިގްރޭަޝންގެ  މޯލްޑިވްސް  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  އެފަރާތަށް

  ،އޮންނަކަމަށާއި އެނގެން  ޗިޓުން ބަދަލުކުރާ ސެކްަޝން

ސަ 3.1 ސިވިލް  ވަޒީފާ  ދިވެހި  މުވައްޒަފަކުރވިސްގައި  ހިނދަކަށް    ،އަދާކުރާ  އެ  ނުވަތަ  ބާވަތުން  މަސައްކަތުގެ  ކުރާ 

އިޚްތިޔާރު އެ   ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ވަކި ރަށެއްގައި  ކުރުމަށްޓަކައި  ކަމެއް  ބޭނުންވާ  ސަރުކާރުން 

ލިބިގެންވާކަ އިސްވެރިޔާއަށް  ޒިންމާދާރު  އޮފީހެއްގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދިވެހި ސިވިލް ސަމުވައްޒަފަކު  ރވިސް  މުގައި 

  87ގެ    2014ސްގެ ގަވާއިދު  ސަރވިއަދި ދިވެހި ސިވިލް    ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި  66ާޤނޫނުގެ  

ވަގުތީ ގޮތުން މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ ރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު    ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

މުވައް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމައެ  ލިބިގެންވާކަމުގައި  އިސްވެރިޔާއަށް  ޒިންމާދާރު  އޮފީހެއްގެ  އަދާކުރާ  ވަޒިފާ    ށާއި ޒަފަކު 

އަދި އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަދާކުރާ ރަށް ބަދަލުކުރާއިރު ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  

ކުރެވޭނެ    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މަސައްކަތް  ރަށުގައި  އެ  އަދި  ދަތުރުފަތުރާއި  އަދި  ކެއުން  ހުރުމާއި  އެފަރާތުގެ 

  ޑިސެންބަރު  H/188/2021/30  (21-94  ސް އިމިގްރޭަޝންގެ ނަންބަރުކަން މޯލްޑިވްއިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާ

  ، ފަރާތުގެ ފޯމުގައި  ޅި މައްސަލަ ހުށަހެ،  ށާއިސިޓީން ކޮމިަޝނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަ(  2021

ހއ.(  ތިނެއް)  3ވަގުތީގޮތުން   މުއްދަތަށް  އިމިގްރޭަޝނުން ދިއްދޫއަށް    މަސްދުވަހުގެ  މޯލްޑިވްސް  ބަދަލުކުރުމަށް 

ހުށަހެ މައްސަލަ  ނިންމުމަކީ  ކަމެއް   ޅިނިންމާފައިވާ  ކޮށްފައިވާ  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  ފަރާތާމެދު 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިޞްލާޙީ    ،ކަމުގައި  އަޅާފައިވާ  މެދު  އެފަރާތާއި  އެއީ 

ރވިސްގެ ާޤނޫނުގެ  ސަވަނަ މާއްދާއާއި ދިވެހި ސިވިލް    19ންކަމާއި އަދި އެއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ފިޔަވަޅެއް ނޫ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ މުވައްޒަކާމެދު އިްޞލާޙި ފިޔަވަޅު އެޅުން    5އަދި    3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34

 ،ނޫންކަމަށާއި

ވަނަ މާއްދާ މި މައްސަލައާ    36ރވިސްގެ ާޤނޫނުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަ  3.2

ތަފްން  ކޮންގޮތަކުންކަގުޅެނީ   ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  ގޮތުން ޞީ މައްސަލަ  ސާބިތުކުރުމުގެ  އެކަން  ލުކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި 

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ހެއްކެއް  ފަރާތުން   ،އެއްވެސް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެކަމަށް  އެނުކުތާއަށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އެއް   ،ަޤބޫލުނުކުރާކަމަށާއި ނުވަތަ  އެއްތަނުން  މުވައްޒަފުން  ސެކްަޝނަށް ވަޒީފާއަދާކުރާ  އަނެއް  ސެކްަޝނުން 

ރވިސް ކޮމިަޝން  )ސިވިލް ސަ  HC-A/395/2018  ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު

ބުނެފައިވަނީ  އާވ   ަޤިޟއްޔާގައި  ީޝނީޒް(  އެމީހުންގެ " މިނަތު  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  އޮވެގެން  ސަބަބެއް  މަުޤބޫލު 

ޗުން  މުވައްޒަފުން އެއް މަާޤމުން އަނެއް މަާޤމަށް އަދި އެއް ސެކްަޝނުން އަނެއް ސެކްަޝނަށް ނުވަތަ އެއް ބްރާން

ބަލައިގަނެވެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭކަމީ  ބްރާންޗަށް  އަދާކުރާ   އަނެއް  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަކު  ކަމެއްކަމަށާއި  އޮންނަ 

ބަދަލު   ބްރާންޗަށް  އަނެއް  ބްރާންޗުން  އެއް  ނުވަތަ  ޑިޕާރޓްމަންޓަށް  އަނެއް  ޑިޕާރޓްމަންޓުން  އެއް  އިދާރާއެއްގެ 

މި   މަފްހޫމެއްކަމަށާއި  ދަންނަ  ާޤނޫނު  ވަޒީފާބެހޭ  އޮތުމަކީ  އަތުގައި  ފަރާތުގެ  ވަޒިފާދޭ  ޙައްުޤ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ 

އެކަން  ޙައްަޤކީ،  އޮންނަ  ލިބި  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ގެނައުމަށް  ބަދަލެއް  ފަދަ  ބުނެވުނު  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފެއްގެ 

ގެނެވިދާނެކަމަށް  އެގޮތަށް  އެބަދަލު  ޙާލަތެއްގައި  ނެތް  މަނާކޮށްފައި  ކަނޑައެޅިގެން  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 Implied right)ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް ިޟމްނީ ގޮތުން    ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސަރީޙަ

of the employer)    ިއުޞޫލުތަކާއ ހަމަޖެހިފައިވާ  އަދި  ޙައްެޤއްކަމަށާއި  ލިބިގެންވާ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ 

ކުރުމެއްގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއާބެހޭ  އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފެއްގެ ސެކްަޝން ނުވަތަ ބްރާންޗެއް ބަދަލުކުރާ  

ނޫނެ ކަމެއް  ކޮށްގެންވާނެ  މެނުވީ  ޙާލަތްތަކެއްގައި  ނާދިރު  ވަނުމަކީ  ކޯޓަކުން  ނުވަތަ  ވެ."  ޓްރައިބިއުނަލުން 

ވަޒީފާއަށް ސަސިވިލް    މިފަދައިންކަމަށާއި، އަނެއް  އެއްވަޒިފާއިން  ދިނުމާއި،  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ރވިސްގެ 

ލިބިގެންވަނީ ސިވިލް ސަ ޒީ ބަދަލުކުރުމާއި، ވަ ކޮމިަޝނަށް ކަމުގައި  ފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އެންމެހާ ބާރުތައް  ރވިސް 

ނަންބަރު ސިވިލް    5/2007  ާޤނޫނު  ގެ  ސަރވި)  ާޤނޫނު(  ކޮމިަޝންގެ  ބެލުމުން    37ސް  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ސް ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިއެނގޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ސިވިލް  

ފަދަ   މި  އިދާރާއިން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެ  އަދި  ސާފުކަމާއި،  ބަދަލެއް  ލިބިގެންވާކަން 

ސިވިލް   ާޤނޫނުން  އެ  އެހެނީ  ނުނިންމޭނެކަމާއި،  ނުކުރެވޭނެކަމެއްކަމުގައި  ގޮތުން  ާޤނޫނީ  ސް ސަރވި ގެނައުމަކީ 

ސިވިލް   ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ާޤނޫނުގެ  ސަރވިކޮމިަޝނުން  އެ  ބާރު  ޙަވާލުކުރުމުގެ  އިދާރާތަކަށް  ވަނަ    9ސްގެ 

 . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ މަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންއޮންނަ ކަމާއްދާގެ )ނ( އަށް ބެލުމުން އެނގެން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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 ރަށް   އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4

 ނޫންކަމަށް  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރުމަށް  ދިއްދޫއާށް  .ހއ  ވަގުތީގޮތުން

  ސްގެ ސަރވި  ސިވިލް  ދިވެހި   ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރުމަށް  ވަޒީފާ  ތުގެފަރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ކަނޑައަޅުއްވައި

 ޖަވާބު'  މައްސަލައިގެ  މި  އިދިނުމަށްކަން ކަނޑައަޅަ  ކަމަށް  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާއި  ރވިސްގެސަ  ސިވިލް  ދިވެހި   ާޤނޫނާއި

 . އޮވެއެވެ އެނގެން ބެލުމުން އަށް' ފޯމު ހުށަހަޅާ

  މައްސަލަ ،  ވާިޞލުވުމުގެކުރިން  ނިންމުމަކަށް  މައުޟޫޢީގޮތުން  މައްސަލައިގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .5

  ކުރީގައި   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ހުއްޓުވުމަށާއި  ދިއުން  ދާންޖެހިފައިވާ  ދިއްދޫއަށް.  ހއ  ކުއްލިއަކަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

  ސިވިލް   ވިރައްދު   މައްސަލަ  އެދި  ކޮށްދިނުމަށް  އިއާދަ  ނިމެންދެން  ގޮތެއް  ވަކި  މައްސަލައިގައި މި  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރި

  ދުވި ރައް  މައްސަލަ  މޭރުމުން  އެދިފައިވާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  މައްޗަށް   ކޮމިަޝންގެ   ސަރވިސް

  އަދި   ަޝރުޢީ  އެދުމަށް  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެރެދިނުމަށް  އަމުރެއް  ވަގުތީ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ

  ސަބަބަށް  އެދިފައިވާ  ނެރެދިނުމަށް  އަމުރެއް  ވަގުތީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ނަޒަރުކުރުމަށްފަހު   ާޤނޫނީގޮތުން

އެފަދަ    ހުއްޓުވުމަށާއި  ދިއުން  ޖެހިފައިވާ  ދާން  ދިއްދޫއަށް  .ހއ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު

މަސައްކަތެއް ހިނގަމުންދާނަމަ، އެމަސައްކަތްތައް ވަގުތުން މަޑުޖައްސާލުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމާ 

އެއްވެސް   ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ނެތިދާފަދަ  ބާރު  ާޤނޫނީ  ޢަމުރެއްގެ  ކުރާ  ނުވަތަ  ނިންމުމެއްގެ 

،  ތަފްސީލު  ނިންމުމުގެ  މި.  ނެރެފައިވާނެއެވެ  އަމުރެއް  ވަގުތީސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް  ސަރވި  ކަމެއް ނުކުރުމަށް ސިވިލް

  މައްސަލައިގައި   އެދުނު  އަމުރަށް  ވަގުތީ'  /VTR/VA/2022-4200  ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ

 . ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ ގައި' ގޮތް  ނިންމި ޓްރައިބިއުނަލުން

 ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި   ކަންކަން  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި .6

  އަޙްމަދު   ގޮތުގައި  ހެކިންގެ  ޝަފަހީ  ވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތުގައި  ދެވުނު  ޅަންހުށަހަ  ހެކިން  ޝަފަހީ

  ރިޔާޟް   ޙަސަން،  އާއި(  A032532:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި( )މާލެ/    ވިލާރަތްލާގެ)  ވަޙީދު

)މާލެ/    ނީނާ.  މ) .  މ)  ރަީޝދާ  އާމިނަތު  އާއި  (A043904:  ނަންބަރު  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި( 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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  ރޭ .  ހ)  އަްޝރަފް  އިބްރާހީމް  އާއި(  A011961:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި( )މާލެ/    ޭޝޑީހޯމް

)މާލެ  /   މައްސަލަ ،  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު  ނަން  ގެ  (A011856:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި( 

  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި( )މާލެ /    ސޭބޫގެ.  މއ)  ޙަސަން  މާޖިދާ  ފާޠިމަތު  ގޮތުގައި  ހެކިންގެ  ޝަފަހީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި

)މާލެ/    ސިޓީވިލާ.  މއ)  ލިޢުފާ  ޙައްވާ،  އާއި  (A077639:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި( 

  ދެފަރާތުގެ   ގައި  2022  އެޕްރީލް   26  އަދި.  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ  ނަން  ގެ  (A063736:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ

  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހެކިން   ދެފަރާތުގެ  އެގޮތުން.  ނަގާފައިވާނެއެވެ  ހެކިބަސް  ހާިޟރުކޮށް  މަށްއަޑުއެހު   ވީޑިއޯ/ އޯޑިއޯ  ހެކިން

  ،ބަލާއިރު ހެކިބަހަށް ދީފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލުގައި

)މާލެ/    ރަތްލާގެ ވިލާ)  ވަޙީދު  އަޙްމަދު  ހާޒިރުވި  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 6.1   ދިވެހި ( 

  ، ބުނެފައިވަނީ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  އަދާކުރަމުން  ހެކިބަސް(  A032532:  ނަންބަރު  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން

 ގޮތުން   ދިމާކުރި  ކަން  ބޭނުންވިނަމަވެސް  ހަޅަންހުށަ  މައްސަލަ   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަދައިން  ޚަލީލު   ޙަސަން  ހެކިވެރިޔާ 

 ހުރި   ޙާލަތެއްގައި  އެއް   ޚަލީލާ  ޙަސަން  ވެސހެކިވެރިޔާއަކީ  ،ހުށަނޭޅުނުކަމަށާއި  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް

  އޮފް   ކޮންޓްރޯލަރ   ޑެޕިއުޓީ  ގޮތަކީ  ދިމާވި  މިކަން  ،ކަމެއްކަމަށާއި  ޒާތީ  މިކަންތައްތަކަކީ  ،ފަރާތެއްކަމަށާއި

  އިންތިޒާމްކުރެވުނު  ސިފައެއްގައި  ރަސްމީ  މުވައްޒަފުންނާ  ރސީނިއަ  އޮފީހުގެ  މަތިން  އެދިލެއްވުމުގެ  ގެއިމިގްރޭަޝން

  އަދާކުރައްވަމުން   މަސްއޫލިއްޔަތު   ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  ޚަލީލު  ޙަސަންއެވަގުތު  ،  ވުމެއްކަމަށާއިބައްދަލު

  މުން ޔުދި  އެފަރާތްތައް  އަރިހަށް  ޓަރމިނިސް، ކަމަށާއި  ޗުއްޓީގައި  ހުންނެވީ  ރަމީޒް  މޫސާ   އެވަގުތު  ،ގެންދެވިކަމަށާއި

، ދެކޭކަމަށާއި  ކަމުގައި  ކަމެއް  ޒާތީ  މިކަމަކީ  ދަށުން  މެމޯއެއްގެ  ނެރުނު  ބިއުރޯއިން  ޖެނެރަލްގެ  ރކޮންޓްރޯލަ

  ހުރި   އެވަގުތު  އިގޮތުގަ  މީހެއްގެ  އުފުލަމުންދާ  ޒިންމާ  އިސް  އެންމެ  ޑިވިޜަންގެ  މޮނިޓަރިންގ   ވެސްހެކިވެރިޔާއަކީ

  ގެ އޮކްޓޫބަރު  10  ޔުނިޓަކަށް  ޓްރާންސްޕޯޓް  ނެތް  ނުވެސް  ވުޖޫދުގައި  ،ބަރީއަކޮށް  އޭނާ  އެޒިންމާއިން   ނަމަވެސް  މީހާ

  އިސް   އެންމެ  ޑިވިޜަންގެ  އެޗްއާރު  ޚަލީލުވެސް  ޙަސަން  ދަށުން  މެމޯގެ  އެ  ހަމަ، ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި  މެމޯއިން

 ޑިވިޜަންއަށް   ގމޮނީޓަރިން  ޓްރިއޭޓްއެކްސްޕެ  މަސައްކަތްކުރަމުންދަނިކޮށް   އްޔަތުންޙައިޞި   ހެޑެއްގެ

  މަސައްކަތެއް   އެއްވެސް  ގުޅުންހުރި  ންގޮތަކު  އެއްވެސް  މަާޤމާ  އިއްޔަތާޙައިިޞ  އަދި  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި
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  މަާޤމުން   އަދާކުރަމުންދިޔަ   އިއެތަނުގަ  އަދި  ާޤއިމްކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި  ސްޓޭަޝންއެއް  ،ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި

 ރސީނިއަ  ޗީފް  ޑެޕިއުޓީ  އަދި  ޝާހިދު  އަޙްމަދު  ކުރާ  މަސައްކަތް  އެވަގުތު  އިސެކްަޝންގަ  ބަރހާ  އެތަނަށް  ދުރުކޮށް

  ގ މޮނީޓަރިން  އްޔަތުންޙައިޞި   ޑެޕިއުޓީއެއްގެ  ަޝރީފް  އިސްމާޢީލް  ހުންނެވި  އިމަާޤމުގަ  އޮފިސަރ  އިމިގްރޭަޝން

  ހުރި  މަާޤމެއްގައި  ދަށް   ދަރަޖަ  ހަތަރު  ޚަލީލަށްވުރެ  ޙަސަން  އެއީ  ޙަވާލުކުރެވިކުރެވިފައިވީނަމަވެސް  ޑިވިޜަންއާ

  ސިޔާސީ   އެފިޔަވަޅަކީ   އަދި  ،ދެކޭކަމަށާއި  ގޮތުގައި   ފިޔަވަޅެއްގެއެޅި ފިޔަވަޅަކީ    ޚަލީލާމެދު  ޙަސަން   ،ބޭފުޅެއްކަމަށާއި

  ސީދާ   މެމޯއަކީ  އެ  ނޫންކަމަށާއި   މެމޯއެއް  އައި  މެދުވެރިކޮށް  އާރު.އެޗް  މެމޯއަކީވެސް  އެ  އަދި  ،ފިޔަވަޅެއްކަމަށާއި

 ޑިވިޜަންގަ  މޮނީޓަރިން  ޚަލީލަށް  ޙަސަން  މެމޯއެއްކަމަށާއި  ފޮނުވާފައިވާ  ދަށުން  ބިއުރޯގެ  ރކޮންޓްރޯލަ

ރަށަކަށް އިންގަޕްލޭ  ތެރޭގެ  އަތޮޅު  ބެހެއްޓުމަށްފަހު   ޤާއިމުނުކޮށް   ަޝނެއްވެސްސްޓޭ ނުވާ  ކަނޑައެޅިފަ  ވެސް 

 ދިއްދޫ  އަދި  ލިބިފައިވާކަމަށާއި  މަޢުލޫމާތު  އަންގާފައިވާކަމަށް  އެބޭފުޅާއަށް  އިނިންމާފަ  އިމިގްރޭަޝނުން  ފޮނުވާލުމަށް

  އެއްވެސް   ފެންވަރުގެ  އެ  ވަތަނޫ  ހެޑެއް  ންޜަޑިވި  އެތަނަށް  އިގެންދިއުމުގަ   ކުރިއަށް  ރޫޢެއްޝް މަ  އިއަތޮޅުގަ

  އި ފާހަގަކޮށްފަ   އިގޮތުގަ  ގެންދާތަނެއް  ކުރިއަށް  ތަރައްީޤކޮށްގެން  އެތަން  ދެކެވި  ވާހަކައެއް  ބަދަލުކުރުމުގެ  މުވައްޒަފަކު

  ބިދޭސީން   ޑިވިޜަންއަކީ  މޮނީޓަރިންގ  އަދި  އަންގާފައިވާކަމަށާއި  ބަދަލުވާން  ޚަލީލު  ޙަސަން  ކުއްލިއަކަށް  ނުވާތަނަކަށް

  ނުބައްދަލު   ޒިންމާއާ  ޚަލީލުގެ   ޙަސަން  ތަނެއްކަމަށާއި  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ޑީޕޯޓްކުރުމުގެ  ރުވުމާފު

  ޙަވާލުކޮށްފައިވެސް   މަސައްކަތެއް   އެއްވެސް  ޚަލީލާ  ޙަސަން  އަދި  ސެކްަޝނެއްކަމަށާއި  މަސައްކަތްތަކެއްކުރާ

  އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު   ކޮށްޚިދުމަތް  އިމިގްރޭަޝންއަށް  އަހަރު(  އެކެއް  ތިރީސް)  31  ޚަލީލު  ޙަސަން  ،ނުވާކަމަށާއި

  އަދި  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެޖިކް  އަހަރެއްގެ   އެ  އިސްކަންދޭނީ  އެންމެ  އިއޮފީހުގަ  ސްޓްރެޓެޖިކް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި

  ޕްރޮޖެކްޓެއް   އެއްވެސް  އިދިއްދޫގަ  .ހއ  އިޕްލޭންގަ  ސްޓްރެޓެޖިކް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްކަމަށާއި  ހިންގާ  ދަށުން  ޕްލޭންގެ

 ކަމެއް  އެއްވެސް  މިފަދަ، ރޮޓޭޓްކުރުން  މުވައްޒަފުން  ރއަ ސީނި، ބަދަލުކުރުން  މުވައްޒަފަކު، މަސައްކަތެއް  ނޫނީ

  ސް ވެ ރ ކޮންޓްރޯލަ  އިމީޓިންގއެއްގަ   އެޗްއޯޑީ  އެއްވެސް  އޮތް  ހިސާބަށް  ވަކިވުމާ  އެޗްއޯޑީ   ތެއްމަޢުލޫމާ  ކުރުމުގެ

  ނުވާކަމަށާއި   ދައްކާފައި  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ދެކެވިފަ   އެވާހަކަ  ފަރާތަކުންވެސް   އެހެން  އަދި   ވެރިޔާވެސް   ޒިންމާދާރު 

  ، ަޤބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި  ކަމަށް   ނޯންނާނެ  ފެންނާކަށްވެސް  އެކަން  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ލިޔެކިޔުމަކުންވެސް  އެ  އަދި
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  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ހެކިވެރިޔާ   ޔަކަމަށްގެންދި  ހާޒިރުވުމުން  ގަޑިއަށް  އަންނަންޖެހޭ  އޮފީހަށް  ޚަލީލު  ޙަސަން

 .  ފާހަގަކުރެވެއެވެ

)މާލެ/    ރޭ .  ހ)   އަްޝރަފް  އިބްރާހީމް 6.2 (  A011856:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި ( 

  ޚުިދަމްތަތްއ   ިއިމްގޭރަޝްނެގ  ުބނަެފިއަވީނ   ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ  އާަދުކަރުމްނ  ެހިކަބްސ  ޓްރައިބިއުނަލުގައި   ވަޒީފާއާބެހޭ

  ަނަމުހިރ  ުކެރވަިފ  ަމަސްއަކތްެއ  ުހިރ  ިއުކެރވަިފ  ުފާޅުކުރަމްށ   ަމަސްއަކްތަތްއ   ރްަށަރުށަގިއ   ުކުރަމްށ  ަތަރްއީޤ

  ެއކަހަަލ  ްއަޔުތްނަޙއިިޞ  ޮކންްޓރަޯލރެގ  ެޑިޕއީުޓ  ެހިކެވރާިޔ ،އެކެުލިވެގްނާވެނަކަމާށިއ  ޕޭްލްނަގިއ  އަަހީރ  ެގއަެފާރުތ

  އެެހނަްކުމްނ  ، ަފިއެނތަްކަމާށިއިވވަާހކެަދެކ  ފަަދިއްނެއ  ިއެރްއަގިއ   ެއްއެވްސ  އިަދ  ަފިއުކެރިވ  ަމްޝަވާރެއްއ  ެއްއެވްސ

  ަކަމްށ   ކެުރވަިފިއާވަކެމްއ  ގުޮތްނ   ާޒީތ   ބަދުަލުކުރަމީކ   ިދއޫްދައްށ   ިއ ުހްއަޓ  ިޒްނމާދުާރެވިރާއަކްށ  ީތ ަވުގ  ޚަލުީލ  ަޙަސްނ

  ަނ ާމ  ބުަހެގ  ެއުބާނ  ަކަމްށ ިއނިްތާޒުމ  ަމަސްއަކްތުކެރޭވެނ  ިދއޫްދަގިއ  އިަދ  ުފަވްއމަުލުކަގިއ،  ަޤބުޫލުކެރޭވަކަމާށިއ

  ޭދ   މާިހުރ  ިއަރުށަގ  ެދ   ެއ  ަނަމެވްސ  ެންތަކަމާށިއ   ިލބަިފިއ  މަޢޫުލާމެތްއ  ެއާއބޭެހ،  ިއޭނނޭގަކމާަށ  ެހިކެވިރާޔައްށ

  ާޒުތެގ   ުކެރޭވ  ބަަހްއަޓިއެގްނ  ެގްނޮގްސ  ުމަވްއޒުަފްނ  ރީސިނައ  އާެހ  ިއިމްގޭރަޝްނެގ  ުފާޅޮކްށ  ިއުތރްަށ  ޚުިދަމްތތަަކީކ

  ެފްނަވުރެގ  ެއ  ުދވަަހުކެވްސ  މާިހަތންަށ  ާތީރުޚަގިއ   ިއިމްގޭރަޝްނެގ  ސަަބަބީކ   ، ނެުފްނނަަކަމާށިއ  ަމަސްއަކްތަތެކްއަކމްަށ

  އިަދ   ްށޚުިދަމަތ  ުމެގބަަލިއަގުތ   ޯފްމ  ާޕްސޯޕްޓ   ެދުމނާްދ  ިއއީޮފްސަތުކަގ  ކިުދކިުދ  ރުަށެގ   ަރްށ  ބުޭފުޅްނ  ރ ީސިނައ

  ައޮތަޅކްަށ   ެއ  އުޞަޫލީކ  ެގްނުގޭޅ   ެއެތޭރަގިއ  ިއިމްގޭރަޝްނ  ންެތަކަމާށިއ   ްނެއނެގުކެރވަިފިއާވަކްނ  ބަދުަލ  މާިހަތަންށ

  ޮފުނުވްނަކަމާށިއ   ުމަވްއޒުަފ  ެއ  ިއވަާހކަަދްއަކ  ުމަވްއޒަަފާކ  ެއ  ުހިރަނަމ  ުމަވްއޒަަފުކ  ޭބުނނާްވ  ާދްނ   ރަަށަކްށ  ެއ  ުނަވަތ

  ަޙވުާލވުެހްނެނިވ   ިހްނެގުވާމ  ިއިމްގޭރަޝްނ  ިއްސޮކްށ  ެއްނެމ  ޮގަތީކ  ިހނގަާފިއާވ  ަކްނ  މިފަަހުރ  ބަދުަލަގިއ  ޭއެގ

  ެފްންސ ިޑ،  ަކަމާށިއ  ބެެލޭވ  ަކަމްށ  ބަދުަލުކީރ  ގޮތަަކްށ  ީތާޒ   ، ަވަޑިއެގްނޮގތްަށ  ޭބުނނުްފޅެުވ  ަހނީަފ  ޮކްންޓރަޯލރ 

  ިޒްނމާާދުރެވިރާޔައަކްށ   ަވުގީތ  ެއަވުގުތ  ަރއުްދުކުރުމްނ  ެމެސްޖ  ޭބުންނެވެގްނ  ަބއްދުަލުކަރްނ  ާމިރާޔާއ  ިމިންސަޓރ 

  ާދނ   ީމިޓްނގައކްަށ  ައރިހްަށ   ިމިންސަޓރ   ުމަވްއޒުަފްނ  ރ ީސިނައ  އިިމްގޭރަޝްނެގ  ޚަލަީލްށ  ަޙަސްނ  ުހްނެނިވ

  ެއބުޭފުޅްނާނ   ުގުޅއަްވިއެގްނ  ެސްކަޝްނަތާކ  ެއިކ  ޚަލުީލ  ަޙަސްނ  ެތޭރަގިއ  ެއަކުމެގ  އިަދ  ވަާހކެަދްއުކަމްށ  ެއބުޭފުޅްނާނ

  ަތުކެގ   ކްޯލ  ެއ  ، ަކމާަށިއުކެރްއިވ  ިމަކްނަތްއަތްއ  ިއަހަމަޖްއަސ  އޮެޕިއްންޓަމންްޓ  ާދޮގަތްށ  ަބއްދުަލުކަރްނ  ' ިއަސްނޭޑަގ' 
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  ، ަކަމާށިއ  ބެެލޭވ  ބަދެަލްއަކަމްށ  ެންނެގިވ  ަވަޑިއެގްނ  މެާލ  ޖުެހުމްނުނ  ިހތަްހަމ  ަހނީަފ  ޮކންްޓރަޯލރ   ެތެރިއްނ

  ' ޮކނިްޓިނުއ '   ީމިޓްނގ   ެއ  ިމިނސަްޓރ   ެނުތާމެއުކ  ުމަވްއޒުަފްނ   ިތިބ  ިއްސޮކްށ  ީމިޓްނގައްށ   ެއ  އެެހްނަނަމެވްސ

  ' ބެެލޭވަކމާަށިއ  ިފަޔަވެޅއަްކަމްށ  އަޅަާފިއާވ  ޮގުތްނ  ޒީާތ (  ިފަޔަވަޅީކ   ެއ )   ަސބަބަށަްޓަކިއ  ިމ  ުނުކަރްއާވަކަމާށިއ

  ޕޭްލްނ  ްސްޓެރެޓިޖްކ  ިއިމްގޭރަޝްނެގ މްޯލިޑްވްސ ، ުހިރަކަމށިާއ ަދްއކަާފިއ' ަވރްަށ'  ެއވާހަަކ ކާޯފެވެގްނ( ޮކްންޓރަޯލރ ) 

  ްސްޓެރެޓިޖްކ   ، ުހްނނެާނަކމާަށިއ  ެފްނންަނ  ިއެވްބަސިއޓަްތުކަގ  ިއްނަޓރންެޓ   ، ެނަކމާަށިއިއާވިލޔަެފ  އަަހުރ  މިިދަޔ

،  ަކމާަށިއުކުރަމްށުފާޅ  ޚުިދމްަތަތްއ   ެދުމނާްދ  ިއިމްގރަޭޝްނިއްނ  އުިތރްަށ  ައޮތޅަުތުކްނ  ިއުތުރ   ަފއުިހީރާރާވ  ިއޕޭްލްނަގ

ައ   ަނަމެވްސ   ެންތ   ޗްީފ  ިއިމގޭްރަޝްނެގ  ، ޫންނަކމާަށިއ  ުފޅުާކުރަމަކްށ  ަސރިވްސަތްއ  ުހިރ  ިއޮތޅަުތކަުގޚުިދަމތޭްދ 

  ، ިހެމޭނަކމާަށިއ  ަތނަްތްނ  ކަހަަލ  ިތނޫަދ  . ގދ   ެއގޮތްުނ  ުހުޅުވްނަކމާަށިއ  އީޮފްސަތެކްއ  ާއ   ައޮތޅަުތކްަށ  އެެހްނ

 މިފަދަ   ިއިއމްިގޭރަޝްނަގ  ަކމާަށިއ'  ޮބުޑުކާރަކށޫްންނ  ަތްނ'   ަމަސްއަކްތުކަރުމނިްދަޔީއ  ެއމުީހްނ  ޙަާލެތްއަގ  ެއްއެވްސ

  ަވަރަކްށ (  ަފަނަރ)   15  ީމެގ   ، ަކަމާށިއްއަވުމްނ ނާުދކަުރ  ޯޕްސްޓ   ެއޮގތްަށ  ިއެރްއަގިއ  ެއްއެވްސ  ބުޭފުޅްނ   ީސިނައރ 

  ަމަސްއަކްތ   ިއިމްގރަޭޝްނެގ  ަގިއުޅއޮަތ  ައްއޫޑ  ބުޭފަޅުކ   ރ ީސިނައ  ަވަރްށ  ިއިމްގޭރަޝްނެގ،  އަަހުރުކިރްނ

ުދަވ ،ެގނިްދަޔަކަމާށިއ  ުކަރުމްނ   ަމަސްއަކްތަތެކްއ  ިއ ޮމޑްަލަގ  ެއ،  ަގްތިއުރިއަފަށ ުކަޑ    ްސޮކަޅަކްށ ަވަރްށ 

  ުމަވްއޒަަފާކ  ަޔީއަޢމުަލުކެރެވެގނިްދ  ިމޮގތްަށ  ުނަގިއަތ  ޭވުތވިެދަޔ، ުހއްޓާލަާފިއާވަކަމާށިއ  ެއަކްނ  ިއަމަސްއަކްތޮކށަްފ

ުމަވްއޒަަފާކ  ިއިހތަްހަމުނޖުެހީނަމ  ޭދެތޭރ ޮގުތްނ  ާޒީތ  ެއ  ިދުނުމެގ  އަަދެބްއ  ޫނނީ  ެކނޭޑށޭ  ' ުވްނ  ައިމއަްލައްށ 

  ިންނީމ   ބަދުަލުކަރްނ  ރްަށ  އާަދުކާރ  ަވޒާީފ  ޚަލުީލ  ަޙަސްނ   ، ާވަކަމާށިއ ިއެފނަިފ  ކަަމްށ  ' ިއުބުންނކަހަަލ ަކނަްތްއތުަކަގ

  ިއބަދުަލުކަރްއވަާފ  ަތްނތަަންށ  ޒީާތޮގުތްނ   ަނުމަގ  ިފޔަަވުޅެގ  ީޙ ާލްޞިއ  ،  ިފަޔަވެޅްއެގ ޮގުތަގއި ޫންނަކަމާށިއ ިއޞާްލީޙ

  ިސާޔީސ   ބާަޔްނުކަރީނ  ެހިކެވިރާޔ  ަކމްަށޮގުތްނ  ާޒީތ  ، ެއބުަހިރަކަމާށިއ  ވަެފިއ  ަކްނަކްނ  ާތީރުޚަގިއ  ިއިމްގޭރަޝްނެގ

  ، ންެތަކަމާށިއ   ބެުނޭވަކްށ  ަކމްަށޮގުތްނ  ެއުޅުމެގ  ިފޔަަވުޅ  ޚަލަީލްށ  ަޙަސްނ  ހެާލްއަގިއ  ެއްއެވްސ  ، ޮގުތްނަކަމާށިއ 

  ބުޭފުޅްނެގ   ރ ީސިނައ  ަވަރްށ   ަމަސްއަކްތުކާރ  ަރނަގުޅ  ެއްނެމ  ާޤބްިލ  ެއްނެމ  ިއިމްގރަޭޝްނެގ  ެދެކެވީނ  ިމ  ަސަބަބީކ

  ުހިރަކަމްށ  ިއޮކށަްފ  ަކެމްއ  އެފަަދ  ިއައަޅ  ިފަޔަވެޅްއ  ުދވަަހުކެވްސ   ެއބުޭފުޅްނަންށ  ެލއަްގިއާޙ  ެއްއެވްސ،  ަކަމާށިއވަާހަކ

  ިސވްިލ  ، ނެުދޭކަކަމާށިއ  ަކމްަށ  ިފަޔަވެޅްއ  ިއްނ  ިއ ެއޅަިފ  ގުޮތްނ  ިފަޔަވުޅެގ  ިއޞްލީާޙ  ، ެންތަކމާަށިއ  ެގްނެއނ 
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  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ަހަމައްށ   ާއ   2019  ްއަޔުތްނ ަޙިއިޞ   ުމަވްއޒެަފްއެގ  ދަުވްސީވ  ިގަނ   ަވަރްށ  ަސރިވްސެގ

  ުކެށްއ   ޚަލުީލ  ޙަަސްނ  އެެހްނަނަމެވްސ،  އިނޭގަކަމާށިއ  ްނިދުންނަކ  އަަދެބްއ  ޮކްށެގްނ  ުކެށްއ  ެއީއ  ިއީވަމ  ުމަވްއޒެަފްއ

 . ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ  ެހކެިވިރާޔ  ޫނނަްކަމްށ  ަކެމްއ  ޮކށަްފިއާވ  ގުޮތަގިއ  އަަދެބްއ  ިދްނ   ޮކްށެގްނ

  ެހިކަބްސ(  A043904:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި( )މާލެ/    ނީނާ .  މ)  ރިޔާްޟ  ޙަސަން 6.3

  ިޒްނާމެއްއ  ެއްއެވްސ  ޚަލުީލ  ަޙަސްނ   ނޭގޮގުތަގިއެއ   ެހިކެވިރާޔައްށ   ުބނަެފިއަވީނ  ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ  އާަދުކަރުމްނ

  ިއ ެއަތނަްތުނަގ  ިއުރ  ުކިރ ބަދުަލ  އަެތނަްތަންށ   ، ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ  ުހިރަކްނ  ިއބަދުަލޮކށަްފ  ަތނަްތންަށ  އާަދުނުކާރޮގަތްށ

    ަމްށ ުކުރ  ަމަސްއަކްތ  ަތުނަގިއ އަެތްނ   ަފާރްތަތކްަށ  ެލވްެލ  ިއްސ  ެއްނެމ  އޮފުީހެގ  ަރީމުޒ  ޫމާސ  ޚަލާީލިއ  ަޙަސްނ

  ފަާހަގުކެރޭވ   ުނަގިއއަެތ  ުމްނުހުރ  ިއަމަސްއަކްތޮކށަްފ  ަތުނަގިއ ެދ  ެއ   ، ެންތަކމާަށިއ  ަހަމޖެހަިފިއ  ިއްނިތާޒެމްއ  ެއްއެވްސ

  ަހަމޖެހަިފިއ  ިއނިްތާޒެމްއ  ެއްއެވްސ  ުނަގިއ ެއަތ  ްށ ގަޮތ  ަމަސްއކްަތުކެރޭވ  އެބުޭފުޅްނަންށ  ަވަރކްަށ  ެއްއެވްސ  ޮގުތްނ

  އިަދ  ށަްފިއބަދުަލޮކށަްފއުިހިރިއުރ ެއްއެވްސ ިޒްނާމެއްއ ެއްއެވްސ ަމަސްއަކެތއް ަޙވުާލޮކ  ޚަލިީލ  ަޙަސްނ   ، ެންތަކަމާށިއ 

  ަޖަނަވީރ   ، ަޙވުާލޮކށަްފއެިންތަކަމާށިއ   ަމަސްއަކެތްއ   ެއްއވްެސ  މިހިާހާސަބްށ   ެފިށެގްނ   މަހްުނ  ޮނެވނަްބުރ  ، މާަށިއަކެންތ  

  އޮފަީހްށ   ަގިޑައްށ   ޚަލުީލ  ަސްނަޙ  ންެތަނަމެވްސ  މެޭޒްއ  ޮގނިޑެއްއ   ިއީށްނާނެނ   ާހޒުިރވަެފ  ުނަގިއ އަެތ  ަހަމައްށ  ިއމާަހ

  ުމަވްއޒަަފުކ   އެފަަދިއްނއިަދ    ްށ މިހިާހާސަބ  ިއިމްގޭރަޝްނަގިއ  ަފިއާވގުޮތްނ ނިގެއ(  ެހިކެވިރާޔައްށ )   ، ާހިޒުރާވަކަމާށިއ

ބަދުަލުކ،  ުނާވަކަމާށިއ  ބަދުަލޮކށަްފިއ ަރަށކަށް  މަީހުކ ުހިރ   ާރަނަމރްާއެޖެތޭރ ެއްއެވސް  ޭބުންނވާ  ތޯ  ައބުަދެވްސ ާދން 

  ޭބުންނކްޮށެގްނ   ނޫުފުޒ  ަމާޤުމެގ  ަނަމެވްސ  ، ަކމާަށިއޭނނޭގ  ްނބަުނ  ެމްއ ޮއްތަކ  ނޫުފެޒްއ   ިސާޔީސ   ަކަމާށިއ، އާަހ

  ެގންދާ   ަޢމުަލުކަރުމްނ  ުކީރްނުސެރ  ްގޭރަޝްނެގިއިމ  ިއ ބަދުަލުކުރުމަގ  ، ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ  ުހިރަކަމްށ  ިއބަދުަލޮކށަްފ

  ާއެއޭކ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ ، އުެހްނަކަމާށިއ  ާގުތ  ުމަވްއޒެަފްއ  ެއ  ބަދުަލުކާރިއުރ ަތަނަކްށ  ުނަވަތ  ަރަށަކްށ  ެއްއެވްސ  ޮގަތީކ

  ، ޮގެތއަްކަމާށިއ  ައްނަނ(  ކްަނ)   ިއިމްގޭރަޝްނިއްނ  މާިހަތންަށ   ެއީއ   ބަދުަލކެުރޭވެނަކަމާށިއ  ެއރަަށަކްށ   ަނަމުބނިެފ

  ، ެންތަކމާަށިއ  ހެދަިފެއްއ  ަގާވއެިދްއ   ބަދުަލުކުރުމެގ  ްށ ެއޮގަތ   ިއިއިމްގޭރަޝްނަގ  ގުޮތްނ   އްޮތ  ނގަިފ ެއ  ެހިކެވިރާޔައްށ

  ްއާވިއުރ ބަދުަލުކަރ  ެއަތންަށ  ބުޭފަޅުކ  ެގެލވްެލ  ެވރްިނެގ  ުހުރުމްނ  ިއ މަަސްއަކްތޮކށަްފ  ިއރުަށަގ  ެދ  ޭއާނ   އިަދ

  ަހަމޖެހަިފިއަވީނ  ިސސްޓްަމަތްއ  އަެތުނަގިއ،  ްތަކަމާށިއ ެނ   ެއާތ   ިއްނިތާޒެމްއ   ެއްއެވްސ  ަމަސްއަކްތުކެރޭވެނ   އިެހާސުބްނ
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  ެހިކެވިރާޔ  ެވްސަކަމްށުކެރޭވޮގތްަށ   ަމަސްއަކްތ  ްސޓުާފްނ  އަާދިއެގ  ެއްނެމ  ުނަވަތ  ްސޓާފްުނ  ރ ަކުއްނަޓ  ަހަމެއަކިއިނ

 . ފަާހަގުކެރެވެއެވ  ުބނަެފިއާވަކްނ

)މާލެ/    ޭޝޑީހޯމް.  މ)  ރަޝީދާ  އާމިނަތު 6.4 ( A011961:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި( 

  ަސރިވްސ  ީރަޖްނ  ެހިކެވިރާޔއީަކ  ުބނަެފިއަވީނ  ުޖމަުލޮގތްެއަގިއ  އާަދުކަރުމްނ  ެހިކަބްސ  ްޓަރިއިބއުނުަލަގިއ  ަވޒާީފާއބޭެހ

  އަަހުރެގ  މިިދަޔ  ެފީށ  ުކަރްނ  ިމަމްއަސްއަކްތ  ، ުމަވްއޒެަފްއަކަމށިާއ  ަމަސްއަކްތުކާރ  ޮގުތަގިއ  ެހްޑެގ  ިޑިވަޜްނެގ

  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ޮއނާްނީނ  ގުޮތަގިއ  ަމަސްއަކެތްއެގ  ަމިއަގނުޑ   ަޙވުާލިވ  ޭއާނ  ، ެފިށެގްނަކމަށިާއ  މުަހްނ  ޮއަގްސްޓ

  ުމަވްއޒުަފްނެގ   ިއބެލެހްެއުޓާމ  ަކނަްތްއަތްއ   ިހނާގ  ިއޮއަޕޭރަޝްނަތކަުގ  ެޑއީިލ  އަޮވރއްޯލ  ިއބެލެެހްއުޓާމ  ަމަސްއަކްތަތްއ 

  ުނަވަތ   ިއެނުގާމ  ޗްުއީޓ  ިއބަދުަލުކުރާމ  ުމަވްއޒުަފްނ،  ްނަކަމާށިއ ބެލެެހއުްޓ  ަކްނަތއަްތްއ  ާހިޒީރެގ  ިއަކނަްތއަްތާކ  ުޗްއީޓ

  ީރަޖންަލ  ިމސަާލަކްށ،  ޮގަތީކ  ިމަކްނުކާރ  ބާަލިއުރ  ުއޫޞަލަކްށ  ުހރާިހ  ިމ  ަނަމެވްއެޖ  ާދަކަމްށ  ުމަވްއޒަަފުކ

  ުކްއަޖުކ   ިތޭބިއުރ   ިތބަޭކަމާށިއ   ްނމުަދ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަވަރްށ  ަދަފ  ުފަވްއމަުލުކ  ުނަވަތ  ިދއޫްދ،  ިއަރްށަތުކަގ

  ތްަށ ެއޮގ  ،މާލަެއްށަކަމާށިއ   ުނވަަތ  ަރަށކްަށ   ަކިއިރ   ޖެެހީނ  ބަދުަލުކަރްނ   ނަަގްނޖުެހަންސ  ުޗްއީޓ   ުނވަަތ   ްއެޖަނަމބިަލެވ

  ުކާރ  ެހކެވިރާޔ  ުފަރަތަމ  ެއްނެމ  ީއިމ  ްނހުޯދ  ޮކންސްަލްޓ  ިއަދްއަކ  ވަާހަކ  ުގަޅިއެގްނ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ެގނާްދިއުރ

  ުނަގިއ ިމަތ  ަނަމެވްސ  ުދވަަހްށ   ެދ  އިަދ   ިވަޔްސ  ުދވަަހްށ  ދަިހ  އިަދ  ެނގަިޔްސ  ުޗްއީޓ  ުމަވްއޒަަފުކ  ، ަކަމާށިއ  ަކްނަތްއ

  ިއއަހަާފ  ާގުތ   ުމަވްއޒުަފްނެގ  ެއ  ހަޯދިއެގްނ  ުހއަްދ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ުއޞަޫލީކ  ަމަސްއަކްތކާުރ(  ަކްސަޓްމްސަގިއ) 

  ، ެޖްއުސްނަކަމާށިއަހަމ  ޮގަތްށ ޮފުނާވ  ުމަވްއޒަަފުކ  ިއބަދުަލަގ  ެވްއެޖަނަމ  ެދވަޭކަމްށ  ިތަމނަްނައްށ  އަެފާރުތްނ

  ިމއާަދ  އިަދ  ޮކށަްފިއުނާވަކަމާށިއ  ަމްޝަވާރ  ެހކެިވިރާޔާއ  ' ޭކްސ'   ަރީމްޒެގ  ޫމާސ  ޚަލާީލިއ  ަޙަސްނ  އެެހްނަނަމެވްސ

  އިަދެވްސ  ަނަމެވްސ  ، ައްނގަާފިއުނާވަކމާަށިއ  ރްަސީމޮކްށ  ބަދުަލުކިރަކްނެވްސ  ިޓކެެޓްއެވްސ  ، ިޗެޓްއެވްސ  ަހަމައްށެވްސ

  ެއމުީހްނ  ަކުމްނއެެހްނ  ، ަފާރްތަކަމާށިއ   ަމަސްއަކްތުކާރ  ޮގުތަގިއ   ެހްޑެގ  ިޑިވަޜްނެގ  ަސރިވްސ  ީރަޖންަލ  ެހިކެވިރާޔައީކ

  ިއ ެއަތނަްތުނަގ  ަކަމީކ  ެދަވަނ   ، ޫންނަކަމާށިއ  އުޞުޫލްނ  ޮއްނަނ   ބަދުަލޮކށަްފިއަވީނ(  ަފާރތަްތްއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ) 

  ާޤިއްމުކެރވަިފއި   މަާޙއެުލްއ  އެފަަދ  ބާަލިއުރ  ިއޭވޯތާޤިއްމުކރެވަިފ  ިއްނތާިޒްމ  ުކެރޭވެނ   ަމަސްއކްަތ   ިއޮގސަްފ  ިމސަާލަކްށ

  ަޙސްަނ   ިއުގޅަާފ  ެހިކެވިރާޔއްަށ  އަެފާރްތ  ަފާރތްެއަކަމާށިއ  ެއްނެމ  ަމަސްއަކްތުކަރީނ  ިދއޫްދަގިއ  . ހއ   ، ުނާވަކަމާށިއ
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  ްސޭޓަޝެންއ  ޯވްކ  ިއށްީނާނެނ   ުނަގިއިމަތ"   ަކަމާށިއ  ުބިނ  " ަވަޑިއަގްނަނާވޭނ  މަާދާމ  ޫނނޭްހ  ިފބަދުަލޮކްށ"   ޚަލުީލ

  ެހިކެވިރާޔ  ުބނަެފިއާވީތ  ަކަމށްަށ" ވަެފިއ އަަހުރ ެއްއ ހާަލުކވަެފ  ިސްސަޓްމ ިއްނ ނަުގިއިމަތ"  ަކަމާށިއ  " ެންތ ހެދަިފިއ

  ުކުރުމްނުލުސާވ  ބަދުަލުކީރޯތ  ިދއޫްދައްށ  . ހއ   ޚަލުީލ  ަޙަސްނ  ާގުތ  ިލއާުފ  ަޙްއާވ  ަކުމަގިއާވ  ެހްޑ  ެއްޗާއުރ

  ަކމާަށިއ   2021  ްނބުަރިޑެސ  26  ެއީއ ،  ުބނަެފއާިވަކަމާށިއ  ިއްނަކަމްށ   ްށ ުފާރޮގަތ  މަާދާމ   ިދައ  ، ާށިއބަދުަލޮކށިްފަކަމ

  ުފާރިއރު   ޚަލުީލ  ަޙަސްނ  ުބުނުމްނ  ިއްނއެފަަދ  ިލއާުފ  ަހްއާވ  ަގިއަކަމާށިއ  2021  ންބުަރިޑެސ  27  ިއީނ  ުފާރޮގަތްށ

  ޮގްސ   ، ުބނަެފއާިވެނަކަމާށިއ  ެހިކެވިރާޔ  ަކަމްށ ުހނަްންނޖޭެހެނ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  މަާޙއެުލްއެވްސ  ަމަސްއަކުތ

  ެއަތުނގިައ   ަޖާވުބަގިއ  ، ުބނަެފިއާވެނަކމާަށިއ  ެންތަކަމްށ  ހެދަިފިއ  ެއަތުނަގިއ  ެސްޓައްޕެއއެްވްސ  ަމަސްއަކްތުކެރޭވެނ

  ހުެދަމްށ   ެސޓެަޕްއ  ުބުނމްުނ  ވަާހަކ  ެންތ   ްއ ެސަޓެޕ  އިަދ  ، ުސވުާލުކިރަކަމާށިއ  ިލއާުފ  ަހްއާވ  ެނތޯްތ   ެސަޓެޕްއ 

  ިލއާުފ   ަހްއާވ   ބަލާާލެނަކަމްށ  ަމަސްއަކްތުކެރވޯޭތ  ަނަމވްެސ  ިއެގްނ ޮފުނަވ  ެލްޕޓްޮފެއްއ  އިަދ  ުކާރެނަކމާަށިއ   ަމަސްއަކްތ

  ހުޯދަމްށ   ަތެކިތ   ބުޭންނާވ  އީޮފްސަތަކކްަށ   ުހރާިހ  ީރޖަންަލ  ިއމުަހަގ  ްނަބުރ ެސްޕެޓ   އިަދ  ުޓ ޮއަގްސ  ، ުބނަެފިއާވަކަމާށިއ

  އޮފަީހްށ  ީރަޖންަލ  ޭމެޒްއެވްސ  ޮގނިޑެއްއ  ެއްއެވްސ  ިނުމުނިއުރ  އަަހުރ  ެއ  ުހްނާނެނކަަމާށިއ  ޮކށަްފިއ  ިރުކެއްސްޓ

  އިެދ  ުނަމްށހޯދިަދ  ެއްއޗިެހ  ިއެގްނޮފުނަވ  ެމޯމ  ޭސްމ  ެއަތނަްތަންށ   އުަލްނ  ިއމުަހަގ  ަނަވީރ ަޖ  ، ެންތަކމާަށިއ  ިލބަިފިއ

  ޮގނިޑެއްއ   އޮފަީހަކްށ  ީރަޖންަލ  ެއްއެވްސ  ެމޯމއަަކްށެވްސ  ެއ  އިަދ   ޭބުންނާވ  ެއަތންތަަންށ،  ިރުކެއްސްޓުކިރަކަމާށިއ

  ުގިޅެގްނ  ެއަކާމ  އިަދ  ުހށެަހިޅަކމާަށިއ  ިޒްނމާދުާރެވިރާޔައްށ  ަޝުކާވ  ެއ  ިލބަިފިއނުެތުމްނ  ޭމެޒްއެވްސ  ުނަވަތ

  ންެތަކްނ   ިންނމަާފިއ  ކޮށޭްދްނ   ަކނަްތްއަތެކްއ   ުނަވަތ   ަތަރްއީޤެއްއ  ަތނަްތަނކްަށ  ރަީޖންަލ  ަކމާަށިއ  ޭބްއިވ  ެއްއގ ީމިޓްނ

  ުމްނ އުެހ  ަގިއ  ީމޓްިނގ   މިީޓްނގެއްއަކަމާށިއ   ިއްނ  ޮކްންޓރަޯލރ   ްލަފިއޭންނަޝ  ެއީއ  ، ީމިޓްނގިއނަްކަމާށިއ  ެއނުގީނ

  ެއީއ   ޭބުންނާވަކމާަށިއ  ލާަފެވްސ  ކްޮންޓރާޯލރެގ  ، ުބިނކަަމާށިއ  ހުޯދަމްށަކމްަށ  ަތކިެތ  ޭބުނނާްވ  ަސރިވްސައްށ  ީރަޖންަލ

  .ޏ   އިަދ  ިދއޫްދ  . ހއ   ޕޭްލްނަގިއ  ެއްކަޝްނ  ަކަމކްަށ  ެދަވަނ  ޫންނަކަމާށިއ  ަކްނަކްނ  ާވެނ  ަފސަޭހިއްނ  އާެހ

  ެއްކަޝން   ަނަމެވްސ  އެެހްނ   ، ެންތަކަމާށިއ   ހެިމނަިފިއ  ްށަތަރްއީޤުކުރަމ  ުފާޅޮކްށ  ަމަސްއަކްތަތްއ   ުފަވްއމަުލުކަގިއ

  ވިިލަގނގީިލެގ  . ގއ   އިަދ   ިތނޫަދ  . ގދ   ޮފނޫަދ  . ލ   އަިހަވނޫްދ  . ހއ   ެތޭރަގިއ  އަަހުރެގ  ައްނަނ   ޕޭްލްނަގިއ

  . ހދ   ިހތޫަދާއިއ  . ސ   ަދުށްނ   ްޕޮރެޖކަްތުކެގ  ޓީ.އްެސ.ައިއ.ީޓ  ިއުތުރްނ  ީމެގ  ާރވަާފިއާވަކަމާށިއ  ުކުރމްަށ  ަމަސްއަކްތަތްއ
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  ިމ،  ަކމާަށިއޫންނ  ަތަރްއީޤުކުރަމަކްށ  އީޮފްސ  ީރަޖންަލ ެގަނީއ  ބަދުަލ  ެއ  އެެހްނަކުމްނ ިހެމނަިފިއާވަކަމާށިއ  ިށުކޅުުދއުްފ

(  ެހިކެވިރާޔ )   އަެބއްދުަލުވަމްށ  ، ލާަފުކެރޭވަކަމާށިއ   ޮބޑްަށ  ަވަރްށ   ބައްދުަލުކުރުމްނަކަމްށ  ިމިންސަޓރާއ   ބަދުަލެގެނުވީނ

  ީމިޓްނގ   ިމިންސަޓރ  އެެހްނަނަމެވްސ  ، ބުުނުމްނަކަމާށިއ ުގޅަާފިއ  ޚަލުީލ  ަޙަސްނ  ިދަޔީއ  އަެބއްދުަލުވަމްށ،  ަކަމާށިއިދަޔ

  ުބުނުމްނ  ަބއްދުަލުކަރްނ  ުގޅަާފިއ  ޮކްންޓރާޯލރ   ިއުހްއަޓ   ުޗްއީޓަގިއ  ފުަހްނ  ޭއެގ، ުނެގނެްދިވަކަމާށިއ   ުކިރައްށ

  އިަދ  ެދްއިކަކަމާށިއ  ވަާހަކ   ިހތަްހަމުނޖިެހެގްނ  ަވަރްށ  ުގިޅެގްނ  ިދުޔާމ  ަބއްދުަލުކަރްނ  ިމިންސަޓރާއ  ަބއްދުަލުކުރުމްނ

  އިަދ ަކމާަށިއިނުބ  ' ންޫނކަަމްށ މެީހްއ ޭދެނ ާޗްންސެއްއ  ެސެކްންޑ '   ުބެނ  ' މެީހްއޫނނޭްހ ބުޭންނާވ  ޗްާންސެއްއ ެސެކްންޑ' 

  މިީޓްނގ  އިަދ ަޙވުާލުނުކާރކަަމާށިއ  ަމަސްއކްަތ ާމބަޮޑަކްށ ެއއަށްފުަހ ުބިނަކަމާށިއ   ޭއ ' ެއްކެސޕަްޓބްަލ ންޮޓ  ިއްޒ ިދްސ' 

  ިނަޔުތަގިއ   ެހޮޔ  ެއބަދަަލީކ  އެެހްނަކުމްނ  ޭބުރޮކށްލަާފިއާވަކަމާށިއ ޮކިމީޓަތުކްނެވްސ  އިަދ ަބިއެވިރުނުކާރަކމާަށިއ  ަތުކަގިއ

  ިއެގްނެވްސަވޮފުނ  ުމަވްއޒުަފްނ  އެެހްނ  ަކްށުފަވްއމަުލ  . ޏ   އިަދ  ިދއޫްދ  . ހއ   ޫންނކަަމާށިއ  ަކްނަތއަްތެކްއ  ޮކށަްފިއާވ

  ުކެރވަިފިއ   ަހަމައްށެވްސ  ިމއާަދ  ަމަސްއަކެތްއ   ކާުރަކްށ  ަތަރްއީޤ  ެއތުަނެގ  ަމަސްއަކްތުކަރނީްވަކަމާށިއ  ުކަރްނަތަރްއީޤ

  ިތޭބ   ުމަވްއޒުަފްނ  މުަދ  އާެހ  ބުޭފުޅްނ  އެފަަދ  ، ބުޭފެޅްއަކަމށިާއ  ީސިނައރ   ަވަރްށ  ޚަލަީލީކ  ަޙަސްނ  ެންތަކަމާށިއ

  ވަާނަމްނޭބުނ  ާދްނ   އިެދެގްނ   ައިމއަްލައްށ   ، ޫނނަްކަމާށިއ  ގްޮތ   ައމުަލުކާރ  ުކިރްނ  ީމެގ  ޮފުނުވަމީކ   ަތްނތަަންށ 

  ަކެމްއ  ުއޭޅ  ަތަރްއީޤުކަރްނ  ުފަވްއމަުލުކ  . ޏ   އިަދ  ިދއޫްދ   . ހއ   ެމޭންޖަމްންޓިއްނ  ީސިނައރ   ، ޮފުނވަާފއުިހިރަކަމާށިއ

  ރުުހުމަގ  ައބުަދެވްސ  ބުޭފުޅްނ  ެލވްަލެގ  ީސިނާއ  ޮގުތްނ   ުއޞެޫލްއެގ  ، ަމްޝަވާރުކެރވަިފިއުނާވަކަމާށިއ  ޭއާނާއ

  އްެއ   ކްަލަޗރ   ޮއްނަނ  އޮފުީހަގިއ  ުކުރަމީކ   ަކނަްތްއ  ުނރުުހުމަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ   ުހްނަނކަަމާށިއ  ޮފުނވަާފިއ  ުމިޅްނެވްސ

 . ުބނެފިައެވެއެވ  ެހިކެވިރާޔ  ެވްސޫންނަކަމްށ

)މާލެ/    ސިޓީވިލާ.  މއ)  ލިޢުފާ  ޙައްވާ  ާހިޒުރިވ  ޮގުތަގިއ  ެހްއެކްއެގ  ެގަފާރުތ  ިވަރއުްދ  ަމްއސަަލ 6.5   ދިވެހި ( 

  ުބނަެފިއވީަނ   ުޖމަުލޮގތްެއަގިއ  އާަދުކަރުމްނ  ެހިކަބްސ(  A063736:  ނަންބަރު  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން

  ަޙރުަދަތްއ   ަދތުރަުފުތުރެގ  ުހުރާމ  ެކުއާމިއ   އިަދ  ަކމާަށިއ  ޮގތްުނ  ަވުގީތ  ކެުރވަިފިއަވީނބަދުަލ  ަވޒާީފ  ޚަލުީލެގ  ަޙަސްނ

  ެމޯމެއްއ   ިބުއޯރިއްނ   ބަދުަލުކީރ   ަފރްާތަތްއ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ހުެދަމށްފުަހަކަމާށިއ  ެޓްސުޓ   ިޕީސާއުރ  އިަދ

  ްސޯކްޕ   ެއަކމްަށ  ބުޭނނާްވީތ  ެފުށަމްށ   ަމަސްއަކްތަތްއ   ުފަވްއމަުލުކަގިއ  . ޏ   ދިއޫްދަގާއިއ  . ހއ   އީެއ  ، ައުއުމްނަކަމާށިއ
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  ަބާޔްނ   ަވޒާީފ  ަވޒީފެާގ  ބަދުަލުކިރ  ޚަލުީލ   ަޙސްަނ  ިއުހއަްޓ  ުޗއީްޓަގިއ  ެހިކެވިރާޔ  ބަަލްނަކަމާށިއ   ޮއްތޯތ 

  މަޢޫުލާމުތ   ާހިޒުރނާުވަކަމްށ  ޚަލުީލ  ަޙަސްނ  ުކުރަމްށ  ޮސިއ  ެއްނުގުމްނ   ޮސިއުކުރމްަށ  ަތްއާޔުރުކުރަމށްފުަހ

  މްޯލިޑްވްސ  ަމަސްއކްަތުކަރީނ  ެހިކެވިރާޔ  ބަދުަލުކާރަކަމާށިއ  ަވޒާީފ  އޮފުީހަގިއ  އަބުަދެވްސ  ިމޮގތްަށ  ިލބަިފިއާވަކަމާށިއ

  ަޙަސްނ   ޭއާނ  ގިުޅެގްނ  ިލުބާމ  ެމޯމ  ޑާިޕރްޓަމންްޓަގިއަކަމާށިއ   ިއންިނގ ެރްޓ  އްެންޑ  ާއުރ  ެއްޗ  ިއިމްގޭރަޝްނެގ

  ަވޒާީފ   ަކަމށިާއުނުބާނ  އެފަަހުރ  ވަާހަކ   ަބާޔްނ  ަވޒާީފ  ަނަމެވްސ  ަކަމާށިއޮފުނިވ  ޗިޓެުވްސ  އިަދ  ަކމާަށިއުގިޅ  ޚަލަީލްށ

  ޚަލުީލ  ަޙަސްނ  ެސްކޝުަންނ  ާއުރ  ެއްޗ  ުނާވަކަމާށިއ  ައްނގަާފިއ  ެހިކެވިރާޔ  ޮސއުިކުރަމްށ  ޚަލުީލ  ަޙަސްނ  ަބާޔުނަގިއ

  ާވގަޮތްށ   ަހއިިސްއަޔުތަގ  ަމާޤުމެގ  ރޭޮޓްޓ   ަކްނަކްނ  ަވޒާީފެގ  އޮފުީހަގިއ   ބަދުަލޮކށަްފވެާނަކަމާށިއ  އްަށ   ޮމިނަޓިރްނގ 

  ަމަސްއަކްތުކެރޭވެނ  ރުަށަގިއ   ބަދުަލުކެރޭވ  ، ންޫނކަަމާށިއ  ބަަލއަިފިއ  ަމާޤަމްށ  ިއިމްގޭރަޝްނގިައ  ަރީނުކ  ޮރޭޓްޓ 

  ޯވރްކ   ، އްަނގަާފިއުނާވެނަކަމާށިއ  ޭއާނ  ޚަލަީލްށ   ޙަަސްނ  ެއަކްނ   ެޗކޮްކށަްފިއާވެނަނަމެވްސ  ޯތ ަހަމޖެހަިފިއޭވ  ިއްނިތާޒްމ

  ުހުރުމން   ިއޖެހަިފ  ަމްއސަަލ  ޮކމިްޕުއަޓރ   ، ުހްނނެާނަކަމާށިއ  ަޔީޤްނޮކށަްފިއ  ުހިރަކްނ  ަރުށަގިއ   ބަދުަލުކެރޭވ  ްސޭޓަޝްނ

  ިތާރުޟ ުޢިއ(  ޚަލުީލ  ަޙަސްނ)   ޮސިއުކަރްނ  ިޗުޓަގ  ބަދުަލުކިރ  ެސްކަޝްނ  ުކިރކަަމާށިއ  ެރީޑ  ެގނަްދްނ  ެލްޕެޓްޕ

،  ަފިއާވަކަމާށިއަޢމުަލޮކްށ  ިއެސްކަޝްނަތުކަގ  އެެހްނ  ެއޮގަތްށ   ފަަހުރ  ަބެއްއ  ުކިރްނ  ީމެގ  ، ޭނނޭގަކަމާށިއ  ްނުކިރަކ

  ބަދުަލުކީރ   ޚަލުީލ  ަޙސްަނ  އެެހްނަނަމެވްސ   ިއާވކަަމާށިއދަީފ  ެހްޑކްަނ  ެވްސަންށްސޓުާފްނ   ޫޖިނައރ   ަތްނޮކެޅްއ 

  ތާަފުތ   ަމާޤުމެގ(  ތެިންއ)   3  ެދމުެދ  ަފާރާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ   ަޝީރްފާއިއ  ިއްސމާޢްީލ،  ާނަކަމާށިއ ުނުބ   ެއޮގަތްށަކމްަށ

 . ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ  ެހިކެވިރާޔ  ިއްނާނެނަކަމްށ 

 ދިވެހި( )މާލެ/    ސޭބޫގެ.  މއ)  ޙަސަން  މާޖިދާ  ފާޠިމަތު  ާހިޒުރިވ  ޮގުތަގިއ   ެހއެްކްއެގ  ެގަފާރުތ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 6.6

  ަވޒާީފ  ެހިކެވިރާޔ   ބުނަެފިއަވީނ  އާަދުކަރުމްނ   ހިެކަބްސ(  A077639:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން

  ަކަމާށިއ   ޮގުތަގިއ   ެހެޑއެްގ  ޑިެޕުއީޓ   ެއައރޯޕުޓެގ   އިޮފަސރ   ިއިމްގޭރަޝްނ  ްޕރްިނިސޕްަލ  ިއިމްގޭރަޝްނެގ  އާަދުކަރީނ

  ބަދުަލުކެރުވުނިއުރ   ަމސުްދވަަހްށަކަމާށިއ (  ިތެންއ)   3  ޮގތްުނ  ަވުގީތ   ބަދުަލޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފ  ޚަލުީލެގ  ަޙަސްނ

  . ޏ   ަސަބބީަކ  ިންނިމ ބަދުަލުކަރްނ  ޚަލުީލ ަޙަސްނ  ެގެނވަިފިއުނާވަކމަށިާއ  ބަދެަލްއ  ަމާޤަމްށ  ިއާނަޔތަްތާކިއ  ުމާސަރާއިއ

  ެދ   ެއ  ޮގުތަގިއ  ެވިރއްެއެގ  ިއްސ  ެއަކްނަތއަްތުކެގ  ަފާށ   ަމަސްއކްަތަތެކްއ   ިއުތުރ  ިދއޫްދަގިއ  . ހއ   ުފަވްއމަުލުކަގާއިއ
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  ަކްނަތއަްތްއ   ކުުރުމެގ  ަދުތރަުފުތުރ   ެކުއާމިއ   ުހުރާމިއ  ަގިއބަދުަލުކުރުމ  ގުޮތަގިއކަަމާށިއ  ިއްނާޗުޖެގ  އޮފުީހެގ

  ުމަވްއޒުަފްނ  ިމޮގަތްށ   ުކިރްނެވްސ   ޫންނަކމާަށިއ  ގަޮތކްުނ  ިސާޔީސ  ބަދުަލޮކށަްފިއަވީނ  ަހަމަޖްއސަާފިއާވެނަކަމާށިއ

 . ަބޔްާނޮކށަްފިއެވެއެވ  ެހިކެވިރާޔ  ބަދުަލުކާރަކަމްށ

،  މައްސަލާގައި   މިވާ  ހުށަހެޅިފައި،  ރިޢާޠަތްކޮށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހެޅިފައިވާ،  ހެކިބަހަށާއި  ހެކިންގެ  އިސްވެދެންނެވުނު .7

 ވަޒީފާ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ،  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި

  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރުމަށް  ދިއްދޫއަށް.  ހއ  ބަދަލުކޮށް  ސެކްަޝން

  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިންމާފައިވަނީ  ގެނައުމަށް  ބަދަލު  ވަޒީފާއަށް  އެފަދައިން،  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި  އިޖުރާއަތްތައް

  ބަލަންޖެހޭ   އެއްގޮތަށްތޯ  ގަވާއިދާ   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ާޤނޫނާއި  ކޮމިަޝންގެ  ރވިސްސަ  ސިވިލް  ާޤނޫނާއި

  ސެކްަޝން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ފަރާތުން ރައްދުވި  މައްސަލަ އެގޮތުން. ދެކެމެވެ  ކަމުގައި

 ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރުމަށް  ދިއްދޫއަށް.  ހއ  ސެކްަޝނުން  އެ  އަދި  ބަދަލުކޮށް

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން އަންނަނިވި ބަލާއިރު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯ އިޖުރާއަތްތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

  މައްސަލަ   ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައިފާހަގަކޮށްފައިވާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 7.1

  ވަޒީފާއަކާއި   ދަށް  ގޮތަކުން  އެތަކެއް  މަސްއޫލިއްޔަތަށްވުރެ  ފާއާއިވަޒީ   އައި  އަދާކުރަމުން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި

  ގަސްދުގައި  ދަށްކޮށްލުމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައެޅިގެން  އެއީ  ހާލު  އެނގިގެންވާ  ތެއްކަންމަސްއޫލިއްޔަ

  ބަދަލުކޮށްފައިވާ   ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،މަށާއިޢަމަލެއްކަ   ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  އިމިގްރޭަޝންގެ  މޯލްޑިވްސް

 ތަކަކަށް   އޮފިސަރުން  ޖޫނިއަރ  ދަށް  ގޮތުން  މަޤާމުގެ  ވުރެން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ގޮތުން  މެމޯތަކުގައިވާ

 އެފަރާތް  ސަބަބުން  ވަޒީފާގެ   ބަޔާންކުރާ  އަދާކުރުމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ދީފައިވާއިރު  ހެޑްކަން  ސެކްަޝން

  ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ   އެހެންކަމުން  ،މަސައްކަތްކުރަންކަމަށާއި  ދަށުން  ވުރެ  އޮފިސަރުނަނަށް  ޖޫނިއަރ  ޖެހެނީ

 ނޮވެންބަރު  24، ދަނިކޮށް  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ހޯދުމަށް   ޖަވާބު  މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  މެމޯގައިވާ  ދެ  ނެރެފައިވާ

  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮފީހަށް   އިމިގްރޭަޝންގެ   މޯލްޑިވްސް  ހުންނަ  ދިއްދޫގައި.  ހއ  ފެށިގެން   ދުވަހުން  ވާ  2021



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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34 ގެ  18   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:  
 

 

  އާރު .އެޗް  އިމިގްރޭަޝން  މޯލްޑިވްސް  ދުވަހު  ވީ  2021  ންބަރުނޮވެ  10  ޗިޓެއް  ކަމުގެ  ބަދަލުކޮށްފައިވާ  ފަރާތް

 . ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސެކްަޝނުން

  އިޚްލާްޞތެރިކަމާއި   މުވައްޒަފަކު   އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ   އިތުރަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 7.2

 ނެތި   މަޝްވަރާކުރުމެއް  ނުވަތަ  ރުހުމެއްނެތި  ޒަފުގެ އެމުވައް   ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު

 މަސްއޫލިއްޔަތު   ނުވަތަ  ވަޒީފާއަކަށް  ދަށް  ވުރެ  އެއަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  އާއި  ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދާ  އެމުވައްޒަފު

 ، ދަށްކޮށް  ވަޒީފާ  މިފަދައިން  ނޫންކަމާއި  ކަމެއް  ކޮށްގެންވާނެ  ޢަމަލުކުރުމަކީ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ގޮތަށް  ބަދަލުވާނެ

 ތަބާނުވާނަމަކަން   މިންގަނޑުތަކަށް  އަޚްލާީޤ  މަސައްކަތުގެ  ތަބާވާންޖެހޭ  މުވައްޒަފު  ބަދަލުކުރެވޭނީ  މަސްއޫލިއްޔަތު

  ނަންބަރު   ވަނަ(  4)  ގެ (  ށ)  އެމާއްދާގެ  އާއި(  ހ)  މާއްދާގެ   ވަނަ   19  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  ނަންބަރު   ާޤނޫނު

  ވަނަ   3  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  34  ގެ(  ާޤނޫނު  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި)  2007/5  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  އަދި

  ،އެނގޭކަމަށާއި ބެލުމުން ނަންބަރަށް ވަނަ 5 ނަންބަރާއި

 މުވައްޒުންގެ   ބޭނުންވެގެން  ފަރާތް  ވަޒީފާދޭ  ކުއްލިއަކަށް   ނުލައި  އެންގުމަކާ  މުވައްޒަފަކަށް  ގޮތަކުން  އެއްވެސް  7.2.1

 ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުކުރެވޭނެކަން  ބަދަލު  މަސްއޫލިއްޔަތު   އާއި  ވަޒީފާ

71/VTR/2021  ި86  ގެ  2014  ގަވާއިދު  ކޮމިަޝންގެ   ސަރިވިސް  ސިވލް  ދިވެހި،  މައްސަލައިންނާއ  

 ވަނަ  1  ގެ(  ށ)  އެމާއްދާގެ   ހަމަ   އަދި   ނަންބަރު  ވަނަ  4  ނަންބަރާއި  ވަނަ  2  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ

  އަޚްލާޤީ   ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،އޮންނަކަމަށާއި  އެނގެން  ބެލުމުން  ނަންބަރަށް  ވަނަ  3  ނަންބަރާއި

 އަގު   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭނުންކޮށްގެން  ބާރުގެ  ނުފޫޒާއި  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު

  ފިޔަވަޅެއް   ގޮތުން  އަޚްލާީޤ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ފުރައްސާރަކުރުމަށްކަމަށާއި   ގަސްދުގައި   ވައްޓާލައި

  ފަރާތުން   އިމިގްރޭަޝންގެ  މޯލްޑިވްސް  ތަކުރާރުކޮށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަންދީޛުކުރުމަށް  އެޅި

  ހަމައަށްވެސް   މިއަދާއި   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   އިރުވެސްދިޔަ  އަންގަމުން  ފޮނުވާ  މެއިލް  ލިޔުމާއި

  ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާކަމަށާއި   ކަން  އުޞޫލަކުން  ކޮން  އެޅީ  ފިޔަވަޅު  އަޚްލާީޤ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

  VTR/2021/273މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ޚަލީލު
 

                                             

34 ގެ  19   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:  
 

 

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  އައު  ބަޔާންވެސް  ވަޒީފާގެ  ގުޅިގެން  ވަޒީފާއާ   ބަދަލުވެފައިވާ  އަދި

 . ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ފަރާތުން

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން   ދިނުމުގެ  ރައްދު  ނުކުތާތަކަށް  ދެންނެވުނު  ނަމަވެސް 7.3

  ފޯރުކޮށްދެމުންދާ   ދިއްދޫގައި.  ހއ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ބަދަލުކުރުމަށް  ރަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ސީނިއަރ   އޮފީހަށް  އެ   ގޮތުން  ށުމުގެފެ  ޚިދުމަތްތަކެއް  އައު  ފުޅާކޮށް  އިތުރަށް  ޚިދުމަތްތައް  އިމިގްރޭަޝންގެ

 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ އަދި، ކަމަށާއި މުއްދަތަކަށް ދުވަހުގެ  މަސް( ތިނެއް) 3 ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  މުވައްޒަފަކު

  ދިއްދޫގައި .  ހއ، ށާއިއުނިވެފައިނުވާނެކަމަ  މިންވަރެއް  އެއްވެސް   ޢިނާޔަތްތަކުން  މުސާރައާއި   މަާޤމުގެ  ހުރި

  ހިނގާނެ   އައުމަށް  އެރަށުން  ދިޔުމަށާއި  އެރަށަށް  އަދި  ޚަރަދު  ކެއުމުގެ  ހުރުމާއި  އެރަށުގައި   ކުރާއިރު  މަސައްކަތް

  ފޮނުވުމަށް   ދިއްދޫއަށް.  ހއ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި، ހަމަޖައްސައިދެވޭނެކަމަށާއި  އެފަރާތަށް  ޚަރަދު

  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ށް މަހަމަޖައްސާފައިކަ  ވެސްއިންތިޒާމުތައް  ނެކުރެވޭ  މަސައްކަތް  އެރަށުގައި  ނިންމާފައިވަނީ

 . ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ފަރާތުން

 ޑިވިޜަންއަށް  އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް  ޑިވިޜަންއިން  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ސެކްަޝން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .8

  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ  އިޖުރާއަތުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަދަލުކުރުމުގައި

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ބަލާއިރު

  ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި  2021  އޮކްޓޫބަރު  10  ކޮންޓްރޯލަރ  އިމިގްރޭަޝން  އިމިގްރޭަޝންގެ  މޯލްޑިވްސް 8.1

-94(MEMO)  ނަންބަރު  އިމިގްރޭަޝންގެ  މޯލްޑިވްސް  ފޮނުވާފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  އޮފީހުގެ

CB/94/2021/1624  (10  ު2021  އޮކްޓޫބަރ " )ްގައި   2020  ޖަނަވަރީ  06،  ބަލާއިރު  އަށް"  މެމޯ  އޮފީސ  

  ބައެއް   އިމިގްރޭަޝންގެ  މޯލްޑިވްސް  ،ރިޢާޔަތްކޮށް  އޮނިގަނޑަށް  ފާސްކޮށްފައިވާ  ކޮމިަޝނުން   ސަރވިސް  ސިވިލް

  ދާއިރާއެއްގެ (  ހަތަރެއް)  4  އެގޮތުން  ބަދަލުއައިސްފައިވާކަމާއި  ހިންގެވުމަށް  ޔުނިޓްތައް/ސެކްަޝން/ޑިވިޜަން

  ތެރޭގައި   އޭގެ،  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އަންނަކަން  ބަދަލުތަކެއް  މަާޤމުތަކަށް  ސެކްަޝންތަކުގެ
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،  އާއި  ޕްލޭނިންގ  އެންޑް   ސްޓްރެޓިޖިކް،  ޑިވިޜަނާއި  ސަރވިސަސް  ރީޖަނަލް،  ޑިވިޜަނާއި  ސަސްރިސޯ   ހިއުމަން

 .  ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ހިމެނޭކަން  ރިލޭަޝންސްވެސް ޕަބްލިކް އެންޑް މީޑިއާ

  ނަންބަރު   އިމިގްރޭަޝންގެ   މޯލްޑިވްސްހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ    ހުގެއިމިގްރޭަޝންގެ އޮފީމޯލްޑިވްސް   8.2

(MEMO)94-CB/94/2021/1236  (26    ް2021އޮގަސްޓ  ) "ްމައްސަލަ   ،ބަލާއިރު  އަށް"  މެމޯ  އޮފީސ

ޑިވިޜަންއިން   ރިސޯސް  ހިއުމަން  ފަރާތް  ރިޕެޓްރިއޭަޝން  ހުށަހެޅި  އެންޑް  މޮނިޓަރިންގ  އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް 

   .އޮވެއެވެ ންސެކްަޝންއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެ

 ޑިވިޜަންއަށް  އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް  ޑިވިޜަންއިން  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ސެކްަޝން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 8.3

 ާޤނޫނީގޮތުން  ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ  އިޖުރާއަތުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަދަލުކުރުމުގައި 

(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  67  ެގ(  ާޤޫނުނ  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ   ިދވިެހ)   5/2007  ަނންބުަރ  ާޤޫނުނ،  ނަޒަރުކުރާއިރު

 ؛ަގިއ

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

ޒިންމާދާރު   ގޮތަކަށް  ނުވަތަ  ގޮތްތަކުންކުރެ  ތިރީގައިވާ  ހިނދެއްގައި،  ހުށަހެޅިއްޖެ  ކޮމިޝަނަށް  ޤަބޫލުކުރެވިގެން  އިސްވެރިޔަކަށް 

 ކޮމިޝަނަށް އަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ." 

 ؛ާމއާްދަގިއ  ަވަނ   86  ެގ  2014  ަގާވއުިދ  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ިދވިެހ،  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ  މިފަަދިއްނ 8.4

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

  ޤާނޫނުގެ   ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ދިވެހި ، ހިނދެއްގައި   ހުށަހަޅައިފި   ކޮމިޝަނަށް   ކުރެވިގެން   ގަބޫލު   އިސްވެރިއަކަށް   ޒިންމާދާރު   ނުވަތަ 

   ބަދަލު   މަތިން   ގޮތުގެ   މާއްދާގައިވާ   މި   ވަޒީފާ   މުވައްޒަފެއްގެ  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް ، މަތިން   ގޮތުގެ   މާއްދާގައިވާ   ވަނަ   67

 ." ކުރެވިދާނެއެވެ 

  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ާބުރ  ުކުރުމެގ  ބަދުަލ  ެސްކަޝްނ  ަވޒާީފއާަދުކާރ  ުމަވްއޒުަފ،  އުޮތމްުނ  ަބާޔްނޮކށަްފިއ  މިފަަދިއްނ 8.5

  އެފަަދ   ުކަރްނޖެެހީނ   ަޢމުަލ  ޮކިމަޝުންނ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ،  އްޮތަނަމެވްސ  ެއނެގްނ  ިލބަިފިއާވަކްނ   ޮކިމަޝަންށ

  ަކަމްށ   މިަތްނ   ޮގުތެގ  ަކނަޑއަޅަާފިއާވ  ިއުޖާރައުތަތުކަގިއ   ުބާނ   ަގާވއުިދަތުކަގިއ   ާޤޫނނަޫތުކނާްނިއ  ެގަނުއަމްށ   ބަދެަލްއ
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  ަޙްއަޤްށ   ުމަވްއޒުަފެގ  ެއ   ޭބިއްނސުާފްނ  ުމވްައޒަަފަކްށ،  ޭބުނަމީކ   ެގަނުއުމެގ  ބަދެަލްއ  އެފަަދ  އިަދ.  ުބަރެވެވެއެވ

 .   ެދެކެމެވ  ަކުމަގިއެވެގްނުނާވެނަކުމަގިއ  ުކާރކެަމްއ  ޮގތްުނ  ިދުނުމެގ  ުއިނަކްނ

 ؛ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 86 ގެ  2014 ގަވާއިދު ސަރވިސްގެ  ސިވިލް ދިވެހި އިތުރުން މީގެ 8.6

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

 އިސްވެރިޔާއަށް ފެންނަ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާގެ އެއް މަޤާމުން  ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ 

ހުށަހަޅާއިރު،  ބަދަލުކުރުމަށް  ގޮތަށް  މި  ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.  މުވައްޒަފު  މަޤާމަށް  ކަށަވަރު   އަނެއް  ކަންކަން  މިވާ  ތިރީގައި 

 ".ކުރަންވާނެއެވެ 

  އެއް   އިދާރާގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ   މުވައްޒަފު  ދަށުން  މާއްދާގެ   އެ ،  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން 8.7

 ބަދަލުކުރުމަށް   އެފަދައިން  ނަމަވެސް  އޮތް  އެނގެން  ބަދަލުކުރެވިދާނެކަން  މުވައްޒަފު  މަާޤމަށް  އަނެއް  މަާޤމުން

  ކަންތައްތައް   ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ  އިޖުރާއަތުތައް  ރަންޖެހޭފުރިހަމަކު  ފަރާތުން  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ހުށަހަޅާއިރު

  ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ   ދަށުން   މާއްދާގެ  އެ  އެގޮތުން.  ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާކަން  ދަށުން  މާއްދާގެ  އެ  ހަމަ

 ؛ގައި( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ 86 ގަވާއިދު ސްސަރވި   ސިވިލް ގޮތުގައި ކަންތައްތަކުގެ

މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއް އިދާރާގެ އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ، މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރާ   .1

 . މަޤާމާއި، އޭނާ ހުރި މަޤާމުގެ ގޮތުން އެއް ރޭންކެއްގެ، ޝަރުޠު ހަމަވާ މަޤާމަކަށެވެ 

މަތިން   .2 ގޮތުގެ  އަކުރުގައިވާ  ނުވަތަ  މި  މިނިސްޓަރެއްގެ  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީއެއްގެ  ބަދަލުކުރުމުގައި  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފެއްގެ 

ގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ  ގަވަނިން   ، މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ މިނިސްޓަރ 

 އެވެ. ކައުންސިލްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެ ބޯޑެއްގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ  

ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ކުރިން އެކަން މުވައްޒަފަށް    ، މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު ބަދަލުކުރާނަމަ  .3 އެފަދަ 

 . ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ 

ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި 8.8 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ބަޒީފާގެ    ،މިފަދައިން  ކުރެވިފައިވާ  ސޮއި  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ 

 ؛އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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  ައާދޚުރާތްަނ   ވީަޒާފ   މަުވއްޒަފުަކ   ެއ ،  ަދށުނަްކމްުނ   ރޮޓޭޝަނެްގ   ައދާކުރީާނ   ަވޒާީފ   ީމާހ   އަދާކާުރ   ަވޒާީފ   ަދށްުނ   ެއއްބަސުްވމެުގ   ިމ " 

 ." ަބދަލުވެާނއެެވ 

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/420/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  މީގެ އިތުރުން  8.9

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

އެކަން   މަސްލަޙަތުގައި  ވިޔަފާރީގެ  ކުރާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ޢަމަލުކުރީ  އެގޮތަށް  އަދި  ކަމެއްކަމާއި  ކުރަންޖެހިދާނެ  ބަދަލުކުރުމަކީ 

ސާބިތު  ނުކޮ  ބަދަލު  އުފެދިފައިވާ  ދެބަސްވުން  ކޮށްދީފިނަމަ،  ބަޔާން  ހުށަހެޅުމުގައި  ހުށަހަޅާ  ދޭފަރާތުން  ވަޒީފާ  ނުވެގެންކަން  ށް 

ނުވަތަ   ޓްރައިބިއުނަލަކުން  އަދި  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި  އެކަން  ހުށަނޭޅިނަމަވެސް  ހެކިތަކެއް  އިޖާބީ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ކުރުމަށް 

އެކަމު  ބަދަލެއް  ކޯޓަކުން  އެފަދަ  އިސްތިސްނާއަކީ،  ހަމައެކަނި  އޮތް  މިއުޞޫލަށް  ކަމެއްކަމާއި،  ނާދިރު  ވަނުމަކީ  ތެރެއަށް  ގެ 

ނޫނީ   ކުރިކަމެއްކަން  ބޭނުމެއްގައި  އެހެން  އެއީ  ގޮތުން ގެނައުމުގައި  ދިނުމުގެ  ގެއްލުން  ނިކަމެތިކޮށް  ނާޖާއިޒު    މުވައްޒަފު  ނޫނީ 

ކު  ކުރުވުމަށް  މަސައްކަތް  ނޫނީ  ގޮތެއްގައި  ކަން  ބޭނުމެއް ރިކަމެއް  އެހެން  ފޮރުވިފައިވާ  ފަރާތުގެ    އެނޫންވެސް  ދިން  ވަޒީފާ  ފަދަ 

ނިންމުމެއް   އެފަދަ  ހުރެއްޖެނެމަ،  ސަބަބުތަކެއް  އެކަށީގެންވާ  ކުރެވޭ  ޤަބޫލު  ގުޅުމެއްނެތްކަމަށް  މަސްލަޙަތާއި  ވިޔަފާރީގެ 

 ހޭނެކަމަށް" ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލައި ގޮތެއް ނިންމަންޖެ 

  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ)  R-20/2015  ނަންބަރު  ގަވާއިދު،  ކަމާއިބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަނޑައަޅައި  މިފަދައިން 8.10

 ،މާއްދާގައި  ވަނަ 42 ގެ( 2015 ގަވާއިދު

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

ކަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ހުށަހަޅާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފިޔަވައި،  މައްސަލަތައް  ބަޔާންކުރާ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  މެއް  ގޮތަކަށް 

 '.ސާބިތުކުރުމަކީ އެކަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ 

 ، ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު،  އޮތަތީ  ންއެނގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   މިފަދައިން 8.11

  އޮފިސަރ   އިމިގްރޭަޝން  ޕްރިންސިޕަލް  ފްޗީ  ސެކްަޝންގައި  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ

  ފް ޗީ  ސެކްަޝންގެ  ޑިވިޜަން   ރިޕެޓްރިއޭަޝން  އެންޑް  މޮނިޓަރިން  މަސްއޫލިއްޔަތްތަކާއި  އަދާކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާގައި

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ،  އަޅައިބަލާއިރު  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  މަޤާމުގެ  އޮފިސަރ  އިމިގްރޭަޝން  ޕްރިންސިޕަލް

 ބަދަލު  އެ   ތަނުވަ  އިސްފައިވާކަން   ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  މަސައްކަތްތަކަށް  ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  އިދާރީ  ފަރާތް
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  މައްސަލަ  ގެއްލުވާލަންކަން  ޙައްެޤއް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭއިންސާފުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެނައީ

އެކަން  ބުނާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި ފިޔަވައި  ބުނުން  ހެއްކެއް    އެއްވެސް  ، ތީއާއިހުށަހަޅާފައިނުވާސާބިތުކޮށްދިނުމަށް 

 ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ތަތުބުީޤކުރާއިރު  މައްސަލައަށް  މި  މާއްދާތައް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު

  ރިޕެޓްރިއޭަޝން   އެންޑް   މޮނިޓަރިންގ  އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް  ޑިވިޜަންއިން  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ

  ގެނެވިފައިނުވާކަމަށް   ބަދަލެއް އެއްވެސް  ރޭންކްއަށް މާޤާމާއި  ފަރާތުގެ އެ  އޮންނައިރު  އެނގެން ކަން ސެކްަޝންއަށް

  ހެކިންގެ   ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ވިރައްދު  މައްސަލަ  އިތުރުން  ބުނުމުގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ

  ސަރވިސް   ސިވިލް  ގައި   2020  ޖަނަވަރީ  06  ގެނެވިފައިވަނީ   ބަދަލު  ދެންނެވުނު،  ސާބިތުވާތީއާއި  ހެކިބަހުން

  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުގެ  ރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށް  އޮނިގަނޑަށް  ފާސްކޮށްފައިވާ  ކޮމިަޝނުން

  މޯލްޑިވްސް   ނިންމާފައިވާކަން  ގެނައުމަށް  ބަދަލު  ސެކްަޝންތަކަށްވެސް   ދާއިރާތަކެއްގެ  އިތުރު  ފިޔަވައި  ފަރާތް

" 2021  އޮކްޓޫބަރު  94-CB/94/2021/1624  (10(MEMO)  ނަންބަރު  އިމިގްރޭަޝންގެ " މެމޯ   އޮފީސް( 

  ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއަސަލ  ބަދަލުކުރިކުރުމުގައި  ސެކްަޝން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  އޮތަތީ  އެނގެން  އިން

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އަދި  ުބަރުނެވވީޭތާއިއ  ަކަމްށ  ޮގތްުނ   ިދުނުމެގ  ުއިނަކްނ  ަޙްއޤްަށ  އަެފާރުތެގ  ޭބިއްނސުާފްނ

  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އަށް   ރޭންކް  މަާޤމާއި  އެފަރާތުގެ   ގައި ކުރުމު  ބަދަލުކުރި  ސެކްަޝން   ފަރާތުގެ

  ޑިވިޜަންއިން   ރިސޯސް  ހިއުމަން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަށްޓަކައި  ބުރަވެވޭ   އައިސްފައިނުވާކަމަށް

  ސިވިލް  ދިވެހި  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ސެކްަޝންއަށް  ރިޕެޓްރިއޭަޝން  އެންޑް  މޮނިޓަރިންގ   އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް

 އިޖުރާޢަތުތައް  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް   ދިވެހި  ާޤނޫނާއި  ގެސަރވިސް

 .  ބުރަވެވެއެވެ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް

  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޗިޓުން  ބަދަލުކުރާ   ސެކްަޝން  ދުވަހު   ވަނަ   2021  ންބަރުނޮވެ  10  ފަރާތުން  ރައްދުވި   މައްސަލަ .9

  ހެޑްގެ   ސެކްަޝން   އޮފީހަށް  އިމިގްރޭަޝން   ދިއްދޫ.  ހއ  ޑިވިޜަންއިން  ރިޕެޓްރިއޭަޝން  އެންޑް   މޮނިޓަރިން   ފަރާތް

  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި  ާޤނޫނާއި  ސްސަރވި  ސިވިލް  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރަން  ގޮތުގައި

 .  ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ކަނޑައެޅުމުގައި ނޫންތޯ ނުވަތަ އެއްގޮތަށްތޯ  ގަވާއިދާ
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އަދި ވަގުތީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައިވާ    މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭަޝންގެ ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭަޝން އޮފިސަރ 9.1

ނަންބަރު   އިމިގްރޭަޝންގެ  ބަދަލުކުރާ  (  2021ނޮވެންބަރު    10)   H-2021/96(L7)މޯލްޑިވްސް  "ސެކްަޝން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަދަލުކުރެވެނީ މޮނިޓަރިންގ އެނޑް ރިޕްޓްރިއޭަޝން ޑިރިވަޜުން    ،ލާއިރުޗިޓް" އަށް ބަ

އޮފީހަށްކަ އިމިގްރޭަޝން  ދިއްދޫ  އޮންނަކަމާއިހއ.  އެނގެން  ނިކުންނަންޖެހޭ  ،ން  ވަޒީފާއަށް  ސަބަބުގެ  އެފަރާތް   

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވަނީގޮތުގައި 

އިމިގްރޭ "  ދެމުންދާ  ދިއްދޫގައި  ސީނިއަރ  ޝަ ހއ.  ފެށުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތްތަކެއް  އައު  ފުޅާކުރުމަށާއި  އިތުރަށް  ޚިދުމަތްތައް  ންގެ 

 މުވައްޒަފެއް ހަމަޖެއްސުމަށް"  

 މިފަދައިންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  . ހއ  ޑިވިޜަންއިން  ރިޕެޓްރިއޭަޝން   އެންޑް  މޮނިޓަރިން  ސެކްަޝން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިގޮތުން 9.2

  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ   ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަދަލުކުރުމުގައި   އަށް(  ހެޑް)  އޮފީސް   އިމިގްރޭަޝން  ދިއްދޫ

 ؛ބަލާއިރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ އިޖުރާއަތުތައް

 ؛ މާއްދާގައި ވަނަ 66 ާޤނޫނުގެ ސަރވިސް  ސިވިލް 9.3

  ބޭނުންވާ   ސަރުކާރުން   އެހިނދަކަށް   ނުވަތަ   ބާވަތުން   މަސައްކަތުގެ   ކުރާ   ، މުވައްޒަފަކު   އަދާކުރާ   ވަޒީފާ   ސަރވިސްގައި   ސިވިލް   ދިވެހި " 

  އޮފީހެއްގެ   އަދާކުރާ   ވަޒީފާ   އެމުވައްޒަފަކު   އިޚްތިޔާރު   ހަމަޖެއްސުމުގެ   އަދާކުރާގޮތަށް   ވަޒީފާ   ރަށެއްގައި   ވަކި   ކުރުމަށްޓަކައި   ކަމެއް 

 ".ލިބިގެންވެއެވެ   އިސްވެރިޔާއަށް   ޒިންމާދާރު 

  ގައިމާއްދާ ވަނަ 87 ގަވާއިދުގެ  ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި  މިފަދައިން 9.4

  އަދާކުރާ   ވަޒީފާ   ސަރވިސްގައި  ސިވިލް   ދިވެހި ، މަތިން   ގޮތުގެ   މާއްދާގައިވާ   ވަނަ   66  ޤާނޫނުގެ   ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ދިވެހި " 

  ވަޒީފާ   ރަށެއްގައި   ވަކި ، ކުރުމަށްޓަކައި   ކަމެއް   ބޭނުންވާ   ސަރުކާރުން   ހިނދަކަށް   އެ  ނުވަތަ   ބާވަތުން   މަސައްކަތުގެ   ކުރާ ، މުވައްޒަފެއް 

  އިސްވެރިޔާއަށް   އެންމެ   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް   އޮފީހެއްގެ   އަދާކުރާ   ވަޒީފާ   މުވައްޒަފެއް   އެ   އިޚްތިޔާރު   ހަމަޖެއްސުމުގެ   ކުރާގޮތަށް  އަދާ 

  އަދާކުރާ   ވަޒީފާ   ރަށެއްގައި   އެހެން   ނޫން   ރަށް   ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ   އިދާރާ   ހަމަޖެހިފައިވާ  ވަޒީފާ   މުވައްޒަފެއްގެ   ގޮތަށް   މި .  ލިބިގެންވެއެވެ 

 ".ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ  ގޮތަށް 
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 ؛)ށ( ގައި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހަމަ އެ މާއްދާގެ 9.5

ސަރުކާރުން  "  ހިނދަކަށް  އެ  ނުވަތަ  ބާވަތުން  މަސައްކަތުގެ  ކުރާ  މުވައްޒަފެއް،  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ދިވެހި 

ތިން  ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި، ވަކި ރަށެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ނަމަ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަ 

 ވާނެއެވެ'   ޢަމަލުކުރަން 

ބާވަތާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ހިމެނޭ   .1 އެ މުވައްޒަފެއް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ 

 ގޮތަށް ވަޒީފާ ބަޔާން އޮޅުން ފިލުވައިދީ، އެ މުވައްޒަފު ލައްވައި ސޮއިކުރުވުން 

ޢި  .2 މުސާރައާއި  މަޤާމުގެ  ހުރި  މުވައްޒަފު  ރަށެއްގައި  ބަދަލުކުރެވޭ  އެހެން  ކަށަވަރުކުރުމާއި،  އުނިނުވާކަން  ނާޔަތްތައް 

 މަސައްކަތްކުރަން ފޮނުވުމުން ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތް ލިބިދިނުން 

 މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފޮނުވާ ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން  .3

ފޮ  .4 އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާ  ވަޒީފާ  ދާއިމީ  މުވައްޒަފުގެ  ނިމުމުން،  މަސައްކަތްކޮށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރުމަށް  ރަށުގައި  ނުވާފައިވާ 

 . އޮތް އިދާރާއަށް ރުޖޫޢަކުރުން 

 ؛އަދި ހަމައެހެންމެ އެ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 9.6

މުވައްޒަފުގެ  "  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ގޮތަށް  މި  ސަބަބެއް  މިމާއްދާގައި  އެކަށީގެންވާ  ބަދަލުކުރުމަށް  ރަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ 

އި  ވަޒީފާއަދާކުރާ ރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ  ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަފު  ޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާކަން  އޮތްކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ 

 " ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  މިފަދައިން 9.7

 ؛ ބަލާއިރު މާއްދާއަށް ވަނަ 23އަދި  22 އެއްބަސްވުމުގެ ވަޒީފާގެ

  އާަދޚުރާތްަނ   ވީަޒާފ   މަުވްއޒަފުަކ   ެއ ،  ދަށުންކަމްުނ   ރޮޓޭޝަނެްގ   ައދާކުރީާނ   ވަޒާީފ   ީމާހ   އަދާކާުރ   ވަޒާީފ   ދަށްުނ   ެއއަްބސުްވމެުގ   ިމ " 

 ." ަބދަލުވެާނއެެވ 

 .  ބަދަލުކުރިެވދާނެއެެވ   އަދާކާުރތްަނ   ަވޒާީފ   މަތްިނ   ގޮތެުގ   ޙާލަތަުގއާިވ   ެދ   ތިރަީގއާިވ   ދަށްުނ   ެއއްބަސުްވމެުގ   ިމ 
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  ބޭނުނާްވ   ސަރުކާރްުނ  އެހިނދަކްަށ   ނުވަަތ   ބާވަތްުނ   މަސައަްކތެުގ   ކާުރ   މަުވްއޒަފުަކ   ައދާކާުރ   ިޒާފ ަވ   ަގިއ ްސ ވި ސަރ  ސިވްިލ  ދިވިެހ ( ހ ) 

  އީޮފހެއެްގ   ައދާކާުރ   ަވޒާީފ   މުވްައޒަފުަކ   ެއ   ިއޚްތިޔުާރ   ހަަމެޖއުްސމެުގ   ޮގތްަށ   ައދާކާުރ   ަވޒާީފ   ަރށެއަްގިއ   ވިަކ   ކުުރމަށްޓަކިައ   ަކެމްއ 

 "  .  ިލބިގެނެްވއެެވ   ވެރާިޔއްަށ   ޒްިނާމދުާރ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   9.8 މޮނިޓަރިންމިފަދައިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އެންޑް  މައްސަލަ  ގ 

ހއ. ޑިވިޜަންއިން  އޮފީސް  ރިޕްރިއޭަޝން  އިމިގްރޭަޝން  ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ   ދިއްދޫ  އަށް  ހެޑް(    )ސެކްަޝން 

އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވިގެން އިދާރީ ގޮތުން އޮފީސް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސިވިލް  

ގަވާއިދު   ފަރާތުން    86ގެ    2014ސަރވިސްގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ރު، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތެއްގެ ޙައްަޤށް އުނިކަން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ދެކި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއި

މައްސަލައަކީ  ކޮންމެ  އެ މައްސަލައެއްގެ    ހުށަހަޅާ  ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިމެ  ބަލައި،  ތަފާތު މައްސަލައެއްކަމުގައި 

ކަ އެންމެހައި  ވަށައިގެންވާ  ގޮތާއި،  ހުރިނެތް  މުވައްޒަފާ  ވާޤިޢާތައް  ގެނެވިފައިވަނީ  ބަދަލު  ވަޒީފާއަށް  ންކަމަށާއި 

 ދޭތެރޭ ބޭއިންސާފުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުންތޯ ބަލައި އެކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވެއެވެ.   

 ބަދަލުކުރުމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު   ކަންކަމަށް  އެންމެހާ   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 9.9

  އެކަންކަން   ގުޅިގެންކަމަށްވެފައި  މަސައްކަތްތަކަކާ  ހަމަޖެހިފައިވާ   ފެށުމަށް  އަލަށް  ދިއްދޫގައި .  ހއ  ނިންމާފައިވަނީ

 ވަގުތީ  އޮފީހުގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފެނި  ބޭނުންވާތީކަމަށް  މުވައްޒަފެއް  ސީނިއަރ  ފަށައިގަތުމަށް

  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ޫންނގަޮތަކްށ   ިފަޔަވެޅްއ   ިއޞާްލީޙ،  އޮންނަކަމާއި  އެނގެން  ލިޔުމުން  ސޮއިކޮށްފައިވާ   ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

  ެއއެްފްނަވުރެގ  ަމާޤާމިއ  ަވޒާީފެގ  ުނަވަތ / އިަދ  ަވޒާީފ  ުހިރ  ުމަވްއޒުަފ   ެއ  ުކަރްނވީާނ  ބަދުަލުކާރިއުރ  ަވޒާީފ

  ަމްށ ޮކށަްފިއާވަކ  ުފރަިހަމ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަޝުރުތ   ެއ ،  ަމާޤަމްށަކަމާށިއ

 އޮފީސް   ގޮތުން  އިދާރީ  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ސެކްަޝން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ުބަރެވޭވަކާމިއ

  ދަށުންކަމަށް   ގެ(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  86  ގެ  2014  ގަވާއިދު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާ

  ބަދަލުކުރުމުގައި   ސެކްަޝން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ

 އިން(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  86  ގަވާއިދުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް،  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ
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  ހެކިންގެ   ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ދަށުން  އިޚްތިޔާރުގެ  ލިބިފައިވާ 

 ، ބުރަވެވޭކަމާއި ހެކިބަހުން

  ޙައްަޤށް   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ބޭއިންސާފުން  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 9.10

  މައްސަލަ   ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަން،  ބުނާނަމަ  އެފަރާތުން  ގޮތަށްކަމަށް  ލިބޭ  އުނިކަން

 ،  ކަމާއިބުރަވެވޭ މަށްޒިންމާއެއްކަ  ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި

ނިންމާފައިވަނީ ބޭއިންސާފުން މައްސަލަ  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހއ. ދިއްދޫ ބްރާންޗްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް  އެހެނީ މަ 9.11

ގޮތަކަށް އުނިކަން ލިބޭ  ޙައްަޤށް  ފަރާތުގެ  ބުނަނީ މައިގަނޑު  މައް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ސަބަބެއް    5ސަލަ 

ތަފްީޞލު   އެކަންކަމުގެ  އޮންނާތީ  އެނގެން  ބެލުމުން  ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާފައިވާ  މިމައްސަލައިގައި  ކަމަށް  އޮވެގެން 

 ތިރީގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ގޮތުގަ   ހއ.  9.11.1 އަދަބެއްގެ  ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރަން  ބްރާންޗަށް  ފިޔަވަޅެއްގެ    ދިއްދޫ  އިސްލާހީ  ނުވަތަ 

 -ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާ: މަށް  އިކަ ގޮތުގަ

  ދިއްދޫގެ   .ހއ  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ސެކްަޝން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން

  ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގެންދިއުމަށްކަމަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އޮފީސް  އިމިގްރޭަޝންގެ

 މައްސަލަ   ހެކިބަހުން  ހެކިންގެ  ހާޒިރުވި  ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  މިމައްސަލައިގައި،  ބަޔާންކުރާހިނދު

  އެ   ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރަން  ދިއްދޫއަށް  . ހއ  ސެކްަޝން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި

  ގޮތުން   ވަގުތީ  ބްރާންޗް  ދިއްދޫ  .އހ  ބަދަލުގެނަވުނީ  އެ  ނޫންކަމަށާއި  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  އަދަބެއް  ފަރާތަށް

  އަދި   ސާބިތުވާތީއާއި  ންކަހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ގޮތުން  އިދާރީ  ބޭނުމުގައި  ދިނުމުގެ  ރިބާޖުތަ  ބޭނުންވާ

  މަާޤމުގައި   ޕްރިންސިޕަލްގެ   ޗީފް  އިމިގްރޭަޝންގެ  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ހަމައެހެންމެ

 ނިންމާފައިވަނީ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަދަލުކުރުމަށް  ދިއްދޫއަށް  .ހއ،  މަސައްކަތްކުރަމުންދަނިކޮށް

 ހެކިބަހުން   ހެކިވެރިންގެ   ރައްދުވިފަރާތުންނާއި  މައްސަލަ  ކަމަށް  މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ  މަސް(  ތިނެއް)  3
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  ދިއްދޫ .  ހއ  ނިންމާފައިވަނީ   ބަދަލުކުރުމަށް  ދިއްދޫއަށް  .ހއ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ ،  ސާބިތުވާތީ

  އިދާރީ  އަދި  އިކަމާ  މުއްދަތަކަށް  މަސްދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ގޮތުން  އިދާރީ  ބަރާންޗް

 . ބުރަވެވެއެވެ ނޫންކަމަށް ގޮތުގައި އަދަބެއްގެ

ހއ.ދިއްދޫ ބްރާންޗަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރުހުމެއްނެތި މަޝްވަރާއެއް   9.11.2

 -: ނެތި ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި ނުކުތާ 

ަވޒާީފ   ުމަވްއޒުަފެގ  ޙަާލތަްތުކަގިއ  ބަދުަލުކާރ  ަވޒާީފ  ުމަވްއޒުަފްނގެ  ޫންނޮގތަަކްށ  ިފަޔަވެޅްއ  ިއޞާްލީޙ 

ުބުނަމށް   ުބނަެފިއާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ރުުހުމަގިއަކަމްށ  ުމަވްއޒުަފެގ  ބަދުަލުކެރެވީނ 

ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނު   HC-A/395/2018ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ަނަޒުރުކާރިއުރ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ  

 ވަނަ ނުކުތާގައި، 46ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ބަދަލުކުރާނަމަ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ތަން/ސެކްޝަން  މަސައްކަތްކުރާ  ޙައްޤު   "މުވައްޒަފެއްގެ  އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ  އެކަމާމެދު 

އިޢުތިރާޒު ބިނާވާންޖެހޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ   މުވައްޒަފުކުރާ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. މިގޮތުން  

މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ހުރި މަޤާމުގައި ލިބޭ މުސާރައަށް ވުރެ ކުޑަ   މައްޗަށް ކަމާއި، އެގޮތުން ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަށް 

މަޤާމުގައި  ބަދަލުކުރެވޭ  މަ  މުސާރައެއް  ބަދަލުކުރެވޭ  ޤާބިލުކަން  ހަމަޖެހިފައިވުމާއި،  އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ޤާމުގެ 

 ތަމްރީނުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ހުނަރު( ނެތުން ފަދަ ކަންކަމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބު ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ  )ތަޢުލީމީ ގޮތުން ނުވަތަ 

ގޮތުން ތަފާތު   ނޭ މީހުންގެ ކަންކަމެވެ. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައަކީވެސް އެ މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ގޮތަށާއި ހިމެ 

ސަބަބު ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް   މައްސަލައަކަށްވާތީ އެމައްސަލައިގެ ޙާލަތަށް ބަލައި މިނޫން އިތުރު ކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ 

ކުރަމުންދިޔަ  މަސައްކަތް  ޝީނީޒް  އާމިނަތު  މައްސަލައިގައި  މި  އޭނާގެ   ޤަބޫލުކުރަމެވެ.  މެދު  ބަދަލުކުރިގޮތާ  ސެކްޝަން 

ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއްކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.   ރާތުން ކުރާ ޝަކުވާއަކީ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ފަ 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ޙަވާލުކުރެވޭ  އަލަށް  ވަޒީފާދޭފަރާތުން   މުވައްޒަފަކު  ފަރާތެއްކަމަށް  ހުރި  ތަޢުލީމު  ތަމްރީނާއި  ހުނަރާއި 

އިޢުތިރާޒަކީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސެކްޝަނުގައި އޭނާގެ އެކުވެރިން ނުވަތަ އޮތް   ވައްޒަފު ކުރާ ޤަބޫލުކުރާ ނަމަ، އަދި މު 

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

ބިނާވެފަ  އެއީ  މައްޗަށް  ސަބަބެއްގެ  ނުރުހުމުގައި އެކަށީގެންވާ  އެމުވައްޒަފުގެ  ބަލައި  ނޫންކަމުގައި  އިޢުތިރާޒެއް  ވެސް   އިވާ 

 ".ސެކްޝަން ބަދަލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ދެކެމެވެ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

  VTR/2021/273މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ޚަލީލު
 

                                             

34 ގެ  29   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:  
 

 

ސިވިލް   ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  ޢިބާރާތުން  ގަވާއިދުގެ  ސަރވިމި  މާއްދާގައި    87އަދި    86ސް  ވަނަ 

ބަދަލުކުރާ ޙާލަތުގައި، އެ މުވައްޒަފަކު އެކަމަށް އިޢުތިރާްޟކުރިނަމަވެސް، އެ  ވަޒީފާ ވަގުތީ ގޮތުން ވަޒީފާ  

ފަރާތުގެ   އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތަށް  ދޭ  ވަޒީފާ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މައްޗަށް  ސަބަބުގެ  ބިނާވާ  އިޢުތިރާްޟ 

މި  ،އާއި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާކަން އެނގެން އޮންނާތީނުރުހުމުގައިވެސް އެ

މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެފަރާތުގެ  

ރިޢާޔަތްކޮށް އި  ތަޖުރިބާއަށާމަސައްކަތުގެ   މުއްދަތަށް  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މި  އާއި،ބުރަވެވޭތީކަމަށް  ގެންބަލައި  ސީނިއަރިޓީއަށްއެފަރާތުގެ  

ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަން އެނގެން އޮތްއިރު، އެފަރާތް ވަޒީފާ  

ނެތްކަން   އެނގެން  މައްޗަށްކަމަށް  ސަބަބުތަކެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  އިޢުތިރާްޟކޮށްފައިވަނީ  ބަދަލުވުމަށް 

 .  ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މިނިސްޓަރއާ   9.11.3 ޑިފެންސް  ގޮތުން  ސިޔާސީ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 -: ބައްދަލުކުރުމުންކަމަށް ބުނާ ނުކުތާ 

އަދާކުރަމުން  ހެކިބަސް  ހެކިވެރިން  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މިމައްސަލައާ 

އާ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިނިސްޓަރބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ  

ބުނި ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސެކްަޝން ބަދަލުކުރުމުގެ  ބެލެވޭކަމަށް  ބައްދަލުކުރުމުންކަމަށް  

ސާފުނުވާތީއާއި އެ ބައްދަލުވުން    ފާއިތުވެފައިވާ މުއްދަތުއިދާރީ ނިންމުންތަކާ އެ ބައްދަލުވުންތަކާ ދެމެދު  

ހެކިވެރިޔާ އަޙްމަދު އަްޝރަފްއާއި އާމިނަތު   ވަލްކުރިނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވޭކަމަށްބޭއްވުމަށް ތާ

ބުނެފައިވާތީ އަދާކުރަމުން  ހެކިބަސް  ހއ.   އާއި، ރަީޝދާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ދިއްދޫއަށް   މައްސަލަ 

ކަން ބެލެވޭކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމީ އެ ބައްދަލުވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ހެކިވެ ބައެއް  ދީފައިވީނަމަވެސް، ހާޒިރުކުރި  ހެކިބަސް  އެކަށީގެންވާ    ރިން  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  އެކަން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

  VTR/2021/273މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ޚަލީލު
 

                                             

34 ގެ  30   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:  
 

 

މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހއ. ދިއްދޫއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމީ އެ  

  ބުރަނުވެވެއެވެ.  ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ކަމަށް ބަލާނެބައްދަލުވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށ

ދިއްދޫގައި މަސައްކަތެއް ރޭވިފައިނުވާކަމަށާއި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ހއ.  9.11.4

 -ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާ: ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްވެފައިނެތް   ނުގައި އަދި އެތަ 

ނުކުތާއަށް   ސްޓްރމި  އޮފީހުގެ  އިމިގްރޭަޝން  ހއ.  ޓެޖިކްނަޒަރުކުރާއިރު،  ދިއްދޫ    ޕްލާންގައި 

ހެކިވެރިޔާ   ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  އަްޝރަފް  އަޙްމަދު  ހެކިވެރިޔާ  ރޭވިފައިނުވާކަމަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ފަރާތެއްކަން   ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ޒިންމާ  ބެލުމުގެ  އެކަންތައް  އަްޝރަފްއަކީ  ނެތަތީއާއި އަޙްމަދު  އެނގެން 

އިމިގްރޭަޝންއަކީ  ރާއްޖެ  ރާއްޖެ   ދިވެހިރައްޔިތުން  މޯލްޑިވްސް  އެނބުރި  ފުރުމުގައައި،  ބޭރަށް  އިން 

ފުރުމުގަ  ރާއްޖެއިން  އެފަރާތްތައް  އައުމުގައާއި،  ރާއްޖެ  ބިދޭސީން  ރާއްޖެއިން  އައުމުގައާއި،  އާއި 

އަދާކުރާ   ދައުރެއް  ބޮޑު  ދިވެހިރާއްޖޭފޮނުވާލުމުގައި  ރަށްތައް އިދާރާއަކަށްވާއިރު،  އަތޮޅުތަކާއި  ގެ 

ދިވެހިއެ ފުރުމުގަތުރިފައިވާގޮތުން  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  އެތެރެވުމާއި  ގޮންޖެހުންތައް  ރާއްޖެ  ދިމާވާ  އި 

ރާއްޖޭގެ    އެއާޕޯޓުތައް ތަރައްީޤކުރަމުން އަންނައިރު،  ކުގައިނައްތާލުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަ

ކަނޑުގެ ބަނދަރުތަކާއި ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަްޤވާމީ ދަތުރުފަތުރަށް ހުޅުވާލެވޭ ކޮންމެ  

ވާން ބަނދަރެއްކަމުގައި  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާ  އޮފީހެއް  އިމިގްރޭަޝންގެ  ާޤނޫނު ވާނެކަމަށް    ބަނދަރަކީ 

ާޤނޫ )  2007/1ނަންބަރު   އިމިގްރޭަޝންގެ  ގައި    2  ގެ(  ނުދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

  އޮފީސްތަކުގެ އިމިގްރޭަޝންގެ  ހއ. ދިއްދޫ ހިމެނޭހެން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާ    އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

ހަރުދަނާކުރުމަށް ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ    ޓަކައިމަސައްކަތްތައް  ޖެހިދާނެކަމީ  ބޭނުން  މީހެއްގެ  ތަޖުރިބާހުރި 

ރަީޝދާގެ    އި،ކަމެއްކަމާ  އާމިނަތު  ހެކިވެރިޔާ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައެހެންމެ  އަދި 

ހއ. ބުނިނަމަވެސް،  ހެކިބަހުގައި  ނެތްކަމަށް  އެއް  ސްޓޭަޝން  ވޯކް  ހެކިވެރިޔާ    ދިއްދޫގައި 

ތަކުރާރުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތް ގާތު އެހެން ފަރާތްތަކަުުން ބުނެފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، 

ރައްދުވި ފަރާތް   މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިއުފާ  ހައްވާ  ހެކިވެރިޔާ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން 
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ފޮނުވުމުގެ   ލެޕްޓޮފް  މައްސަލަ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ބުނެފައިވާތީ  ހަމަޖައްސާފައިވާނެކަމަށް  އިންތިޒާމް 

 . ރައްދުވި ފަރާތުން މިމައުޫޟގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަތީންކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ

 :  ބުނާ ނުކުތާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ ބަޔާން ދީފައިނުވާކަމަށް  9.11.5

  މުވައްޒަފުގެ ،  އިގަ(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  86  ގަވާއިދުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް،  ނަޒަރުކުރާއިރު  މިނުކުތާއަށް

  ޙާލަތެއްގައި   ފެންނަ  ކޮމިަޝނަށް  އޮތްކަމުގައި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ބަދަލުކުރުމަށް  ރަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މަށްލިބިގެންވާކަ  ކޮމިަޝނަށް ޚްތިޔާރުއި ބަދަލުކުރުމުގެ ރަށް ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފު

ރިޢާޔަތްކޮށް   މާއްދާއަށް  ފަރާތް  ދެންނެވުނު  ހުށަހެޅި  ހއ.)ތިނެއް(    3މައްސަލަ  ދިއްދޫ   މަސްދުވަހަށް 

އޮތަތީ،  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  އެންގުމަށް  ޙަވާލުވުމަށް  ބްރާންޗަށް  ސިވިލް    އިމިގްރޭަޝން  ދިވެހި 

މައްސަލަ    ކުރިއާލައި ވަޒީފާގެ ބަޔާން  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް    86ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  

  ލާޒިމުކަމަށް ބުރަނުވެވުނުނަމަވެސް، ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙިއްސާކުރުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް  

ބަދަލުކުރުމަށްފަހު   ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މުއްދަތުގެ މައްސަލަ  ބަޔާންކުރާ  ާޤނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ރާތުން އެކުލަވައިލާންޖެހޭނެކަމަށް ދެކެމެވެ. ފަ  ތެރޭގައި ވަޒީފާ ބަޔާނެއް މައްސަލަ ރައްދުވި

  . ހއ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި   ސަލަމައް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އެހެންކަމުން .10

  ސަރވިސް   ސިވިލް  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރުމަށް  މުއްދަތަށް  މަސްދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ދިއްދޫއަށް

 ކޮމިަޝނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް   ނޫންކަމަށް  ޚިލާފަށް  އާ   2014  ގަވާއިދު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ާޤނޫނާއި

 ރަށަށް   އެހެން  ބަދަލުކޮށް  މަސްއޫލިއްޔަތު   ވަޒީފާގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް، ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި

 ނިކަމެތި  ބޭއިންސާފުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިންމާފައިވަނީ  ފޮނުވުމަށް  މުއްދަތަށް  މަސްދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3

  ސެކްަޝން   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭނުމުގައިކަން  ކޮށްލުމުގެ

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ފަރާތުން  ދުވިރައް   މައްސަލަ  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  މަސް(  ތިނެއް)  3  ދިއްދޫއަށް  .ހއ  ބަދަލުކޮށް

 އެ   ސަބަބަށްޓަކައި  ބުރަވެވޭ  ކަމުގައި   ބޭނުމުގައި  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  ތެރެއިން  އިމުގެ  ާޤނޫނީ   ނިންމާފައިވަނީ   ފަރާތް
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 ކަމުގައި  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި  އެޅުނު  މެތީން  ހަމަތަކުގެ  އެކަށީގެންވާ  ހިންގުމަށްޓަކައި  އިދާރީ  ފިޔަވަޅަކީ

 .  ދެކެމެވެ

  ާއިއ   ެމޯމ  ޮފުނިވ  ބަދަލުުކަރްނ  ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޭބުނަމްށ   ައިމއަްލ  ޭބުނނޮްކްށ  ަވޒާީފެގ  ަގިއޮގުތ  ނަަހަމ .11

  ޮކިމަޝުނެގ  ަސިރވްސ  ިސވްިލ  ާޤޫނާނިއ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ަފާރތްތަަކްށ  ޮސިއކޮށަްފިއާވ  ިޗޓަުތުކަގިއ ަތއާްޔުރޮކށަްފިއާވ  ުގިޅެގްނ

  ެއްނެމ   ޮއްތ   ެދެވްނ  ރާިޢަޔތޮްކްށ  ާމއާްދައްށ   ަވަނ   210  ާބުބެގ    ަވަނ   510  ުޢޫޤާބުތެގ  ާޤޫނންުލ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ާޤޫނާނިއ

  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ،  ރާިޢަޔްތކާުރިއުރ  އުެދަމްށ   އެދަިފިއާވ  ަތނީްފުޒޮކށިްދުނމްަށ   އަދުަބ  ެއ،  ަކނަޑއަަޅިއ  އަަދެބްއ   ަހުރަކިށ

  ަވީނ ިއޮސިއޮކށަްފ  ަފާރަތްއ  ޮސިއުކިރ  ިޗޓަުތުކަގިއ   ަތއާްޔުރޮކށަްފިއާވ  ުގިޅެގްނ   ެމޯމާއ  ޮފުނިވ  ބަދުަލުކަރްނ  ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ

،  ާސިބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވީތާއީއ  ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޭބުނަމްށކްަނ  ައިމއަްލ  ޭބންުނޮކްށ  ަވޒާީފެގ  ަގިއޮގުތ  ނަަހަމ

  އަދުަބ   ެއ  ަކނަޑައަޅިއ   އަަދުބ   ރާިޢަޔްތކްޮށ   އްަށ (  ާޤޫނންުލުއޫޤާބުތ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ)   9/ 2014  ަނނަްބުރ  ާޤޫނުނ

  ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ   މްައސަަލ،  ުބަރެވޭވީތ  ލިިބެގްނުނާވަކަމްށ   ްޓަރއިިބުއނަަލްށ   ަވޒާީފާއބޭެހ  އްިޚިތާޞްޞ  ަތނީްފުޒުކުރުމެގ

  ަމްއސަަލ  ިމ   ަކނަޑައަޅިއ  ންެތަކަމްށ   ަހަމެއްއ   ުކާރެނ  ަމްއޗްަށ   ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ައުމެރްއ  އެދަިފިއވާފަަދ

 .  ެފެނެއެވ  ިންނަމްނ

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނާނިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ިލެޔކުިޔްނަތކަށިާއ ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ  ، ެދނަްފެހ 

ރާިޢަޔްތކްޮށ ބިެލިއުރ ެހިކބަަހށް  ެހިކްނެގ  ެދްއިކ ވަާހަކަތކާަށއި  އިމިގްރޭަޝންގައި  ،  ދަެފާރުތްނ  ޚަލީލު މޯލްޑިވްސް  ޙަސަން 

  2021އޮކްޓޫބަރު    10ލިއްޔަތު އަދާކުރަމުން އަންނަނިކޮށް  އޫަޝން އޮފިސަރުގެ ވަޒީފާގެ މަސް ޗީފް ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭ 

ޙަސަން   މެމޯއަކުން  ނެރުނު  މަސް  ޚަލީލުގައި  ވަޒީފާއާއި  އައި  ދަށް  އޫ އަދާކުރަމުން  ގޮތަކުން  އެތަކެއް  ލިއްޔަތަށްވުރެ 

ބަދަލުކުރުމަށްފަހު   ފެށި  2021ނޮވެންބަރު    24ވަޒީފާއަކަށް  އޮފީހަށް އިން  އިމިގްރޭަޝން  ހުންނަ  ދިއްދޫގައި  ހއ.  ގެން 

ޗިޓެއް   ވަޒީފާއިން    2021ނޮވެންބަރު    10ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމުގެ  މިފަދައިން  ފޮނުވާފައިވާތީ،  ޚަލީލަށް  ޙަސަން  ގައި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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  ޙަސަން ދިނުމެއްނެތި  ބަދަލުކުރަންޖެހުނު ސަބަބެއް އަދި  ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހުނު ގޮތާއި ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ކޮބައިކަމެއް ބުނެ

ޚަލީލާމެދު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭަޝނުން އެޅި ފިޔަވަޅަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ޙަސަންޚަލީލުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ،  

ވަނަ ނަންބަރު އަދި   5އަދި    3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34ވަނަ މާއްދާއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން ާޤނޫނުގެ    19

ލާޙީ ފިޔަވަޅެއްކަމާއި،  ްޞގުޅިގެން އެޅޭ އިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުގެ އަޚުލާާޤއި    36

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ސަބަބެއް މިހާތަނަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭަޝނުން ބަޔާންކޮށްނުދޭކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

މަސް ވަޒީފާގެ  ޚަލީލުގެ  ކަނޑައަޅައޫޙަސަން  ޚިލާފަށްކަމަށް  ގަވައިދާ  ާޤނޫނާއި  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  އިދިނުމަށާއި،  ލިއްޔަތު 

އިމިގްރޭަޝނަށް   މޯލްޑިވްސް  އިޢާދަކުރުމަށް  އޭނާއަށް  ވަޒީފާ  އައިސްފައިވާ  އަދާކުރަމުން  ފުރަތަމަ  ޚަލީލު  ޙަސަން 

އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ނަހަމަ ގޮތުގައި ވަޒީފާގެ ބޭނުންކޮށް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރަން ފޮނުވި މެމޯއާއި ގުޅިގެން  

ަޝންގެ ާޤނޫނާއި  ށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނުނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި އިވާ ޗިޓުތަކުގައި ސޮއިކޮތައްޔާރުކޮށްފަ

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެވެން އޮތް އެންމެ މަތީ އަދަބެއް   210ވަނަ ބާބުގެ    510ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުލްޢުޫޤބާތުގެ  

ތަންފީޒުކޮށްދިނު އަދަބު  އެ  ޚަލީލު  ކަނޑައަޅައި  ޙަސަން  އެދި  ސަރވިސް    2021ނޮވެންބަރު    22މަށް  ސިވިލް  ގައި 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ޚަލީލުގެ ބަދަލުކުރިކުރުމަކީ    ޙަސަން   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މާއްދާއާއި   ވަނަ  19  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭވަޒީފާ 

  އެޅުން   ފިޔަވަޅު  އިްޞލާޙި  މުވައްޒަކާމެދު  ބަޔާންކުރާފަދަ  މާއްދާގައި  ވަނަ  5  އަދި  3  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  34  ާޤނޫނުގެ

ޚަލީލު  ،ނޫންކަމަށާއި ފޯރުކޮށްދެމުންދާ    ޙަސަން  ދިއްދޫގައި  ހއ.  ހަމަޖެހިފައިވަނީ،  ބަދަލުކުރުމަށް  ރަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

އިމިގްރޭަޝންގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، އައު ޚިދުމަތްތަކެއް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެ އޮފީހަށް ސީނިއަރ މުވައްޒަފަކު 

މުއްދަތަ  3ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި   ދުވަހުގެ  މަސް  ފަރާތުން   ކަމަށް  ށް)ތިނެއް(  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބުނެ 

   ފައިވާއިރު،ޖަވާބުދާރީވެ

ކޮމިަޝނުން  ޚަލީލު    ސިވިލް ސަރވިސް  އެންޑް ޙަސަން  މޮނިޓަރިންގ  އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް  ޑިވިޜަންއިން  ހިއުމަން ރިސޯސް 

ދިއްދޫ    ރިޕެޓްރިއޭަޝން ސެކްަޝންއިން ހއ.މޮނިޓަރިންގ އެންޑް  އަދި  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ    ރިޕެޓްރިއޭަޝން ސެކްަޝންއަށް 

ސިވިލް ކަނޑައަޅައި،  ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ގޮތުން ނޫންކަމަށް  އިމިގްރޭަޝން އޮފީހަށް  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

  VTR/2021/273މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ޚަލީލު
 

                                             

34 ގެ  34   ޞަފްޙާ   
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ޚަލީލު ޙަސަން  ކޮމިަޝނުން  އެންޑް    ސަރވިސް  މޮނިޓަރިންގ  އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް  ޑިވިޜަންއިން  ރިސޯސް  ހިއުމަން 

ދިއްދޫ    މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ރިޕެޓްރިއޭަޝން ސެކްަޝންއިން ހއ.ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އަދި  ރިޕެޓްރިއޭަޝން ސެކްަޝންއަށް  

އޮފީހަށް   ނަންބަރު  ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރަން  އިމިގްރޭަޝން  ާޤނޫނު(    )ދިވެހި  2007/5ާޤނޫނު  ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ނަންބަރު  އާއި   ގަވާއިދު(    R-311/2014ގަވާއިދު  ސަވރިސްގެ  ސިވިލް  ނަންބަރު  އާ)ދިވެހި  ާޤނޫނު    2008/2އި 

  ގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ކަނޑައަޅައި،އެއް )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނުނު( އާ

ަމްއަޗްށ ުކާރެނ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ  އެދަިފިއާވ ފަަދ ައުމެރްއ ިމ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ޙަސަން ޚަލީލުގެ ފަރާތުން
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