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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/274 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ރު ނޮވެންބަ 22 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  30 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މާލެ /  5881 ރސ ނަންބަރު. ދަފްތަރު، މީޒުރަ މޫސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A033358)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 : ޚުލާސާ  މައްސަލައިގެ 

: ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  ރަމީޒު  މޫސާ ،މާލެ/    5881  ރސ  ނަންބަރު.  ދަފްތަރު  މިމައްސަލައަކީ

A033358  )ްއްޔަތު މަސްއޫލި  ވަޒީފާގެ  އޮފިސަރުގެ  އިމިގްރޭަޝން  ޕްރިންސިޕަލް  ޗީފް  ގައިއިމިގްރޭަޝން  މޯލްޑިވްސ  

 އާއިވަޒީފާ  އައި  އަދާކުރަމުން  ރަމީޒު  މޫސާ  މެމޯއަކުން  ނެރުނު  ގައި  2021  އޮކްޓޫބަރު  28  އަންނަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން

  ބަދަލުކުރަންޖެހުނު   ވަޒީފާއިން  މިފަދައިން  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  ވަޒީފާއަކަށް  ދަށް  ގޮތަކުން  އެތަކެއް  އްޔަތަށްވުރެމަސްއޫލި

  ވަޒީފާ   ގެރަމީޒު  މޫސާ  ބުނެދިނުމެއްނެތި  ކޮބައިކަމެއް  ކުށަކީ  ކޮށްފައިވާ  ގޮތާއި  ޖެހުނު  އަޅަން   ފިޔަވަޅު  އަދި  ސަބަބެއް
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  ވަނަ   19  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފިޔަވަޅަކީ  އެޅި  އިމިގްރޭަޝނުން  މޯލްޑިވްސް  ރަމީޒާމެދު  މޫސާ،  ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ

 ވަނަ  36  އަދި  ނަންބަރު  ވަނަ  5  އަދި  3  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  34  ާޤނޫނުގެ  ކޮމިަޝން  ސަރވިސް  ސިވިލް  މާއްދާއާއި

  އިްޞލާޙީ ،  އިފިޔަވަޅެއްކަމާ   އިސްލާޙީ   އެޅޭ  ގުޅިގެން  އަޚުލާާޤއި  މުވައްޒަފުގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ބަޔާންކުރާގޮތުން  މާއްދާގައި

 މޫސާ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ބަޔާންކޮށްނުދޭކަމާއި  އިމިގްރޭަޝނުން  މޯލްޑިވްސް  މިހާތަނަށް  ސަބަބެއް  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު

 ރަމީޒު  މޫސާ،  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ޚިލާފަށްކަމަށް  ގަވައިދާ  ާޤނޫނާއި  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  އްޔަތު މަސްއޫލި  ވަޒީފާގެ  ރަމީޒު

 ،އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި  އިމިގްރޭަޝނަށް  މޯލްޑިވްސް  އިޢާދަކުރުމަށް  އޭނާއަށް  ވަޒީފާ  އައިސްފައިވާ  އަދާކުރަމުން  ފުރަތަމަ

  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   ގުޅިގެން  މެމޯއާއި  ފޮނުވި  ބަދަލުކުރަން  ވަޒީފާ  ބޭނުމަށް  އަމިއްލަ  ބޭނުންކޮށް  ވަޒީފާގެ  ގޮތުގައި  ނަހަމަ

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ާޤނޫނާއި  ކޮމީަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ާޤނުނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ށްފައިވާސޮއިކޮ  ޗިޓުތަކުގައި

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

  ރައްދުވާ   ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގައި  2021  ނޮވެންބަރު  22  ރަމީޒު  މޫސާ  އެދި  ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް  އަދަބު  އެ

 .  މައްސަލައެކެވެ ބަލާފައިވާ ހުށަހެޅުމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގޮތަށް

 ގެ ރައުޔު މެންބަރުން 

 

 ރައުޔު   ގެ ޒާރު މިފްރާޒް ނި هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  މޫސާ ރަމީޒު  ، / މާލެ  5881ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  މައްސަލަ 

ނަންބަރު:   ކާޑު  ފަރާތް(   (A033358އަންގައިދޭ  މުޚާތަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ފަރާތް'  ހުށަހެޅި  'މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

ހުށަހެޅި   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ނަޒަރުކުރާއިރުވަޒީފާއާބެހޭ  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ، 'މައްސަލަ 

 ،ކަމަށާއި  2013އެޕްރީލް    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭަޝންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚަކީ  

ޕްރި ޗީފް  އިމިގްރޭަޝންގެ  މޯލްޑިވްސް  ދަނީ  އަދާކުރަމުން  އޮފިސަރއެފަރާތް  އިމިގްރޭަޝން    ގެ   CS1-10  ންސިޕަލް 
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އާއި    އެގާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ()  ރ.-/11,410އި މަހަކު  އެ މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގަ  ،މަޤާމުކަމަށާއި

ސަރ މަާޤމުގެ  ގޮތުގައި  އެ  އެލަވަންގެ  ސީޕޯވިސް  ފޯރުކޮށްދޭ  އެއާޕޯޓް،  ޚިދުމަތެއް  އެހެން  ނޫން  ޚިދުމަތް  ޓް 

ރ. )ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ -/2,700ރ. )ނުވަހިދަ ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓުން މަހަކު  -/90ސެކްަޝނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ  

ދުވާލަކަށް    ،އާއިރުފިޔާ(   ކުރާނަމަ  މަސައްކަތް  ސީޕޯޓުގައި  ރޭޓުން -/120އެއާޕޯޓް،  ގެ  ރުފިޔާ(  ވިހި  )ސަތޭކަ  ރ. 

މުސާރައިގެ  -/3,600މަހަކު   ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ސަރވިސް  ސްޕެަޝލް  އާއި  ރުފިޔާ(  ހަސަތޭކަ  )ތިންހާސް  ރ. 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   ކަމަށްދާލިބެމުން )ތިރީސް ފަސް އިންސައްތަ( 35%

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން )މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް' ގެ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އެގޮތުން މައްސަލަ 1.1

ސާސަކީ  އަ   ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭގޮތުގައި މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

އަދާކުރާތަން   ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  އެފަރާތް 

ބަޔާންކޮށް   މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ    2021އޮކްޓޫބަރު    28ބަދަލުވެފައިވާކަން  މެމޯގައިވާ  އެ  ފޮނުވައި،  މެމޯއެއް  ގައި 

އައިސްފަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ދަށް  މައްސަލަ  ގޮތަކުން  އެތައް  މަސްޢޫލިއްޔަތަށްވުރެ  ވަޒީފާގެ  އިވާ 

 ވަޒީފާއަކަށްވާތީކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

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

ާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާ  19 ކޮމިަޝންގެ  ގެ    34އާއި ސިވިލް ސަރވިސް  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ    5އަދި    3ވަނަ 

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

ފިޔަވަ އެފަދަ  އެހެންކަމުން  އޮންނަކަމަށާއި،  އެނގެން  ފިޔަވަޅެއްކަން  ފަރާތުގެ  އިޞްލާޙީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޅެއް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ކޮބައިކަން    ،މައްޗަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަޅަންޖެހުނު ގޮތާއި

ބުރޫ  ދިރުއުޅުމަށް  ޢާއްމު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާފުކޮށްދިނުމެއްނެތި  ބުނެދީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޣަ  އަރާނެ ޢަމަލަކީ  ކޮށްފައިވާ  ތަނުން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ާޤނޫނީ  ބީދައިން  އިރު 

 ވެސް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޢަމަލެއްކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަޤބޫލުކުރާކަމަށް
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 | 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:  

 

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

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

ޒަފުގެ އަޚްލާާޤއި ގުޅިގެން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައް   36ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި    5އަދި  

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

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

ވަޒީފާ  ގަވާ އައިސްފައިވާ  އަދާކުރަމުން  ފުރަތަމަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅުއްވައި  ކަމަށް  ޚިލާފަށް  އިދާއި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިޢާދަކުރުމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި އަދި ނަހަމަ ގޮތުގައި ވަޒީފާގެ  

މައްސަ ބޭނުމަށް  އަމިއްލަ  ގުޅިގެން  ބޭނުންކޮށް  އާއި  މެމޯ  ފޮނުވި  ބަދަލުކުރަން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ލަ 

ކޮމިަޝންގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ޗިޓުތަކުގައި  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ޢާޔަތްކޮށް ދެވެން އޮތް އެންމެ  ވަނަ މާއްދާއަށް ރި  210ވަނަ ބާބުގެ    510ާޤނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުލްއުޫޤބާތުގެ  

މަތީ އަދަބެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވައި އެއަދަބު ތަންފީޛުކޮށްދެއްވުން ކަން އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  

 ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

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

މައްސަލައަށް   މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް  މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިންކާމަ ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފަރާތް  އްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޮނުވުމަށް  ރުކުރާކަމަށާއި،  ފުވައްމުލަކަށް  ޏ. 

ގޮތުން   ފެށުމުގެ  ޚިދުމަތްތަކެއް  އައު  ފުޅާކޮށް،  އިތުރަށް  މަސައްކަތްތައް  އިމިގްރޭަޝންގެ  އެރަށުގައި  ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

އިމިގްރޭަޝ އެރަށުގައި  މުވައްޒަފަކު  އެއީ  ސީނިއަރ  ބެހެއްޓުމަށްކަމަށްވާތީއާއި،  ބަދަލުކުރާ   03ންގެ  މަހަށް  )ތިނެއް( 

ާޤނޫނުގެ   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ބަދަލުކުރުމަކީ  މިފަދައިން  މާއްދާއާއި    66ބަދަލުކުރުމެއްކަމަށްވާތީއާއި،  ވަނަ 

ހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އާއި މައްސަލަ ހުށަ  86ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  
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 | 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:  

 

ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބާރެއްކަމުގައިވާތީކަމަށް  ލިބިގެންވާ  އިމިގްރޭަޝނަށް  މޯލްޑިވްސް  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ސަ 3.1 ސިވިލް  މުވައްޒަފަކުދިވެހި  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ހިނދަކަ  ،ރވިސްގައި  އެ  ނުވަތަ  ބާވަތުން  މަސައްކަތުގެ  ށް  ކުރާ 

އިޚްތިޔާރު އެ   ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ވަކި ރަށެއްގައި  ކުރުމަށްޓަކައި  ކަމެއް  ބޭނުންވާ  ސަރުކާރުން 

ދިވެހި ސިވިލް ސަ ލިބިގެންވާކަމުގައި  އިސްވެރިޔާއަށް  ޒިންމާދާރު  އޮފީހެއްގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ރވިސް  މުވައްޒަފަކު 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަގުތީގޮތުންޖެހޭ    ،ށްފައިވާކަމާއިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ  66ާޤނޫނުގެ  

މަޤާމެއްގެ  އެހެން  އިދާރާގެ  އެ  ނުވަތަ  އަދާކުރުމަށް  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކުރާ  މަޤާމުގައި  ބޭނުންތަކަށް 

ގެ ވަޒީފާ ވަގުތީގޮތުން  މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެ އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިޔާއަށް މުވައްޒަފެއް

ގަވާއިދު   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ގައި    86ގެ    2014ބަދަލުކުރެވިދާނެކަމުގައި  )ޅ(  މައްދާގެ  ވަނަ 

ގިނަވެގެން   ބަދަލުކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މިފަދައިން  އަދި  ކަމުގައި    01ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  އަހަރަށް  )އެކެއް( 

އެހެންކަމުން   ބަދަލުކުރަނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މަހަށް   03މައްސަލަ  )ތިނެއް( 

އެއްބަސްވުމުގެ  ކަމުގައިވާތީއާއި   ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މާއްދާއާއި    22މައްސަލަ  މާއްދާގެ   23ވަނަ  ވަނަ 

މުވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން  ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނީ ރޮޓޭަޝނެއްގެ ދަށުންކަމަށާއި،  

އަދާކުރާގޮތަަަށް  ވަޒީފާ  ރަށެއްގައި  ވަކި  ކުރުމަށްޓަކައި  ކަމެއް  ބޭނުންވާ  ސަރުކާރުން  އެހިނދަށް  ނުވަތަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،   ފުވައްމުލަކަ ހަމަޖެއްސިދާނެކަމަށް  ޏ.  ބަދަލުކުރަނީ  ވަޒީފާ  ބޭނުމަށް އެފަރާތުގެ  އިދާރީ  ށް 

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭަޝނަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި،   ބަދަލުކުރުމަކީ

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

ކޮންގޮތަކުންކަ ތަފްން  ގުޅެނީ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  ގޮތުން ޞީ މައްސަލަ  ސާބިތުކުރުމުގެ  އެކަން  ލުކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި 

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ހެއްކެއް  ފަރާތުން   ،އެއްވެސް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެކަމަށް  އެނުކުތާއަށް 

އެއް   ،ަޤބޫލުނުކުރާކަމަށާއި ނުވަތަ  އެއްތަނުން  މުވައްޒަފުން  ސެކްަޝނަށް ވަޒީފާއަދާކުރާ  އަނެއް  ސެކްަޝނުން 

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



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ވަޒީފާ  އޮވެގެން  ސަބަބެއް  "މަުޤބޫލު  ބުނެފައިވަނީ  ަޤިޟއްޔާގައި  ީޝނީޒް(  އާމިނަތު  އެމީހުންގެ ވ  ފަރާތުން  ދޭ 

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

އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަކު  ކަމެއްކަމަށާއި  އޮންނަ  ބަލައިގަނެވެން  ބަދަލުކުރަންޖެހޭކަމީ  ބްރާންޗަށް  އަނެއް 

ޑިޕާ އެއް  ބަދަލު  އިދާރާއެއްގެ  ބްރާންޗަށް  އަނެއް  ބްރާންޗުން  އެއް  ނުވަތަ  ޑިޕާރޓްމަންޓަށް  އަނެއް  ރޓްމަންޓުން 

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

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

ގެނެވިދާނެކަމަށް  އެގޮތަށް  އެބަދަލު  ޙާލަތެއްގައި  ނެތް  މަނާކޮށްފައި  ކަނޑައެޅިގެން  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 Implied right)ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސަރީޙަ ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް ިޟމްނީ ގޮތުން  

of the employer)    ިއުޞޫލުތަކާއ ހަމަޖެހިފައިވާ  އަދި  ޙައްެޤއްކަމަށާއި  ލިބިގެންވާ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ 

އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފެއްގެ ސެކްަޝން ނުވަތަ ބްރާންޗެއް ބަދަލުކުރާ ކުރުމެއްގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއާބެހޭ  

ޙާލަ ނާދިރު  ވަނުމަކީ  ކޯޓަކުން  ނުވަތަ  ނޫނެވެ."  ޓްރައިބިއުނަލުން  ކަމެއް  ކޮށްގެންވާނެ  މެނުވީ  ތްތަކެއްގައި 

ވަޒީފާއަށް  އަނެއް  އެއްވަޒިފާއިން  ދިނުމާއި،  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މިފަދައިންކަމަށާއި، 

ކޮމިަޝނަށް ކަމުގަ ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒީ  ލިބިގެންވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް  އި  ފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އެންމެހާ ބާރުތައް 

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

އެނގޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް  

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

ސަރވިސް  ސިވިލް  ާޤނޫނުން  އެ  އެހެނީ  ނުނިންމޭނެކަމާއި،  ނުކުރެވޭނެކަމެއްކަމުގައި  ގޮތުން  ާޤނޫނީ  ގެނައުމަކީ 

ާޤނޫނުގެ   އެ  ބާރު  ޙަވާލުކުރުމުގެ  އިދާރާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ވަނަ    9ކޮމިަޝނުން 

 ނ( އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މާއްދާގެ )

ރަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4 އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފުވައްމުލަކަށް  ވަގުތީގޮތުން   ނޫންކަމަށް ޏ.  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރުމަށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

  VTR/2021/274މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މޫސާ ރަމީޒު
 

                                             

29 ގެ 7    ޞަފްޙާ   
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ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި  ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރުމަށް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅުއްވައި، 

ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނު އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާއި  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  'ޖަވާބު ާޤނޫނާއި  މި މައްސަލައިގެ  މަށްކަން 

 ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

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

 ދިއުން ހުއްޓުވުމަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރީގައި  ދާންޖެހިފައިވާ  ޏ. ފުވައްމުލަކަށްހުށަހެޅި ފަރާތް ކުއްލިއަކަށް  

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

ރުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި  ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭ 

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

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވާ ސަބަބަށް  ާޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރުމަށްފަހު   އަދި މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި    މަށްފަހު،ރިޢާޔަތްކުރު ފުމައްމުލަކަށް  ފަރާތް  މައްސަލަ  ހުއްޓުވުމަށާއިޏ.  ދިއުން  ޖެހިފައިވާ  އެފަދަ    ދާން 

މަސައްކަތެއް ހިނގަމުންދާނަމަ، އެމަސައްކަތްތައް ވަގުތުން މަޑުޖައްސާލުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމާ 

އެއްވެސް   ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ނެތިދާފަދަ  ބާރު  ާޤނޫނީ  ޢަމުރެއްގެ  ކުރާ  ނުވަތަ  ނިންމުމެއްގެ 

. މި ނިންމުމުގެ ތަފްސީލު،  ނެރެފައިވާނެއެވެވަގުތީ އަމުރެއް   ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް  ކަމެއް ނުކުރުމަށް ސިވިލް

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  މައްސަލައިގައި    /VTR/VA/2022-5200ވަޒީފާއާބެހޭ  އެދުނު  އަމުރަށް  'ވަގުތީ 

 ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

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

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

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

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

 އިބްރާހީމް އަޝްރަފް )ހ. ރޭ  އާއި  (A011961)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ޭޝޑީހޯމް / މާލެ(  

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



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

  VTR/2021/274މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މޫސާ ރަމީޒު
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)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ފާޠިމަތު މާޖިދާ ޙަސަން )މއ. ސޭބޫގެ / މާލެ(  

ކާޑު މާލެ(    (A077639ނަންބަރު:    އަންގައިދޭ   / ސިޓީވިލާ  )މއ.  ލިޢުފާ  ޙައްވާ  ރައްޔިތެއްކަން  އާއި،  )ދިވެހި 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަދި    (A063736އަންގައިދޭ  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ނަން  ދެފަރާތުގެ    2022އެޕްރީލް    26ގެ  ގައި 

އަޑުއެހުމަށް   އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ  ނަގާފައިވާނެއެވެހާޒިރުހެކިން  ހެކިބަސް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކޮށް  ހެކިން  ދެފަރާތުގެ  އެގޮތުން   .

 ޓްރައިބިއުނަލުގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، 

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

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

  ޓްރައިބިއުނަލަށް   ގޮތުން  ދިމާކުރި  ކަން  ބޭނުންވިނަމަވެސް  ހުށަހަޅަން  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހެކިވެރިޔާ

  ކޮންޓްރޯލަރ   ޑެޕިއުޓީ  ގޮތަކީ  ދިމާވި  މިކަން  ،ކަމެއްކަމަށާއި  ޒާތީ  މިކަންތައްތަކަކީ  ،ހުށަނޭޅުނުކަމަށާއި  މައްސަލަ

 ސިފައެއްގައި   ރަސްމީ  މުވައްޒަފުންނާ  ރސީނިއަ  އޮފީހުގެ  މަތިން  އެދިލެއްވުމުގެ  އިމިގްރޭަޝންގެ  އޮފް

  މިނިސްޓަރ، ކަމަށާއި  ޗުއްޓީގައި  ހުންނެވީ  ރަމީޒް  މޫސާ  އެވަގުތު،  ބައްދަލުވުމެއްކަމަށާއި  އިންތިޒާމްކުރެވުނު

  ކަމެއް   ޒާތީ  މިކަމަކީ  ދަށުން   ގެމެމޯއެއް   ނެރުނު  ބިއުރޯއިން  ޖެނެރަލްގެ  ރކޮންޓްރޯލަ  ދިޔުމުން  އެފަރާތްތައް  އަރިހަށް

  މީހެއްގެ   އުފުލަމުންދާ  ޒިންމާ  އިސް  އެންމެ  ޑިވިޜަންގެ  މޮނިޓަރިންގ  ހެކިވެރިޔާއަކީވެސް، ދެކޭކަމަށާއި  ކަމުގައި

  ޓްރާންސްޕޯޓް   ނެތް  ނުވެސް   ވުޖޫދުގައި  ،ބަރީއަކޮށް  އޭނާ  އެޒިންމާއިން  ނަމަވެސް  މީހާ  ހުރި  އެވަގުތު  ގޮތުގައި

ޒަފުންގެ  އް އެހެން މުވަ  އިހެކިވެރިޔާއާމޫސާ ރަމީޒަކީ  އި،  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާ  މެމޯއިން  އޮކްޓޫބަރުގެ  10  ޔުނިޓަކަށް

މަކީ  މޫސާ ރަމީޒުގެ މަޤާ ފުޅާކަމަށާއި،  ޔަ ބޭވަމުން ގެންދިޙައިިޞއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރައްއެއްގެ  ޒިންމާދާރު ވެރި 

 ޜަން ޑިވިވެރިޔާ ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށާއި،  އެކެއް އަދި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޒިންމާދާރު   ގްރޭޑް  ފް ޕްރިންސިޕަލްޗީ

ގޮތު އިންސްގައި  ހެޑުން  އިހުރިހާ  ފުރިހަމަ  ދިނުމުގެ  އަދާކުރަމުން  މަސްއޫ ޚްތިޔާރާއެކު  ޓްރަކްަޝނެއް  ލިއްޔަތު 

ލިއްޔަތުން ގެ މަސްއޫވެރިޔާ ޒު ޒިންމާދާރު  ންނެވީ ޗުއްޓީގައިކަމަށާއި، މޫސާ ރަމީމޫސާ ރަމީޒު ހުގެންދިޔަކަމަށާއި،  

ދިމާއެކަހެ ނިކުންނަންވީ  ވަކި  ސްޓޭރިކޮށް  ނާންގައި  ވަކިއްވެަޝނެލެއް  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  ދިމާލަކަށްވެސް    ސް 

އެއަށްފަހު މޫސާ ރަމީޒު ފުވައްމުލަކަށް    ލާފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި ނިކުންނަންވީ ތަނެއްވެސް އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި،
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އަޑުއި ވާހަކަ  މޫބަދަލުކުރި  އެއީ  ރަމީޒު  ވުނުކަމަށާއި،  ޒިސާ  ވެރިޔަފަދަ  ބޮޑު  ންމާދާރު  މަސްޢޫލިއްޔަތެއް  ކު 

އެއްވެސް   ނުލައި  އެންގުމަކާ  ކުއްލިގޮތަކަށް  ބޭފުޅަކު  ހުންނެވި  ފުރައި އަދާކުރަން  ނުކުރައްވާ  ގެންދާން  އިާޝރާތެއް 

ހަމަ   ގޮތުގައި  އެންގުމަކީ  ކަމެއްގެ  ދެކޭކަމަށާއި،  ހެޒާތީ  އަންނަންޖެހޭކިވެރިޔާ  އޮފީހަށް  ރަމީޒު  ގަޑިއަށް   މޫސާ 

ގެންދިޔަކަމަށާއި،  ހާ އާންމުޒިރުވަމުން  ބަދަލުކުރުމުގަ  އަމުވައްޒަފުން  އެ މުވައްޒަފެއް  މަލުކުރަމުންދާ އުސޫ ކޮށް  ލަކީ 

ހޯދަ  ރުހުން  އަހައި  ޙާލަތުކައިރި  އެތަ  އި،  މުވައްޒފަކު  އެ  ބަދަލުކުރާދެނެގަތުމަށްފަހު  ވަކިން  ށާއިކަމަނަކަށް   ،

މަސް ހުރި  އޭނާގެ  ޙާލަތާއި،  ދިރިއުޅުމުގެ  މުވައްޒަފުގެ  ހު އޫލިއްޔަތާއި  ޚާއްަޞކޮށް  ޒިންމާގައި    ރި މުވައްޒަފުގެ 

ހަސަން  ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި މޫސާ ރަމީޒު އަދި  އި  ންކަމަށާދިނުތު  ގުއޭނާއަށް ވަބެލުމަށްފަހު  ކަންތައްތައް  

މަސައްކަތް  އެބޭފުޅަކު ގޮސް  ދި އެއީ  ބަދަލުކުރީކަމަށާއި، އަޚަލީލަށް އެ ފުރުަޞތުވެސް ވަގުތުވެސް ދިނުމަކާނުލައި  

އޮތް  ރަން  ކު ނޫންކަމަށާއިނީޑެއް  ހެކިވެރިތަނެއް  ވަޒީފާ  ،  އެފަދައިން  ދެކޭގޮތުގައި  ތަން  އަޔާ  ދާކުރާ 

ލަރ އަރިހުގައި އަދި ޙަސަން  ރަސްމީކޮށް ބައްދަލުކުރުން ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯނިސްޓަރާ  ޑިފެންސް މި ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  

 ރިޔާ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ހެކިވެޅިގެންކަމަށްހުގައި ހެކިވެރިޔާ ދިޔުމާ ގުޚަލީލު އަރި 

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

  ޚުިދަމްތަތްއ   ިއިމްގޭރަޝްނެގ  ުބނަެފިއަވީނ   ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ  އާަދުކަރުމްނ  ެހިކަބްސ  ޓްރައިބިއުނަލުގައި   ވަޒީފާއާބެހޭ

  ުހިރަނަމ  ުކެރވަިފ  ަމަސްއަކތްެއ  ުހިރ  ުކެރވަިފިއ  ުފާޅުކުރަމްށ   ަމަސްއަކްތަތްއ   ރްަށަރުށަގިއ   ުކުރަމްށ  ަތަރްއީޤ

  ެއކަހަަލ  ަޙއިިޞްއަޔުތްނ  ޮކންްޓރަޯލރެގ  ެޑިޕއީުޓ  ެހިކެވރާިޔ، އެކެުލިވެގްނާވެނަކަމާށިއ  ޕޭްލްނަގިއ  އަަހީރ  އަެފާރުތެގ

  އެެހނަްކުމްނ  ، ވަާހކެަދެކވަިފިއެނތަްކަމާށިއ  އެފަަދިއްނ  ިއެރްއަގިއ   ެއްއެވްސ  އިަދ  ުކެރވަިފިއ  ަމްޝަވާރެއްއ  ެއްއެވްސ

ެއްނުގަމާކ ނަުލިއ ބަދުަލުކުރ ެއްއެވްސ  ުޗްއީޓަގިއ ުހްނނަަވިނޮކްށ  ަރީމުޒ    ުކެރވަިފިއާވަކެމްއ  ގޮތްުނ  ާޒީތަމީކ  ޫމާސ 

  ާމަނ  ބުަހެގ  އުެބާނ  ިއނިްތާޒުމަކމްަށ  ަމަސްއަކްތުކެރޭވެނ  ިދއޫްދަގިއ  އިަދ  ުފވްައމަުލުކަގިއ،  ަޤބުޫލުކެރޭވަކަމާށިއ   ަކަމްށ

  ޭދ   މާިހުރ  ަރުށަގިއ  ެދ   ެއ  ަނަމެވްސ  ެންތަކަމާށިއ   ިލބަިފިއ  މަޢޫުލާމެތްއ  ާއބޭެހެއ،  ޭނނޭގަކމާަށިއ  ެހިކެވިރާޔައްށ

  ާޒުތެގ   ުކެރޭވ  ބަަހްއަޓިއެގްނ  ެގްނޮގްސ  ުމަވްއޒުަފްނ  ީސިނައރ  އާެހ  ިއިމްގޭރަޝްނެގ  ުފާޅޮކްށ  ިއުތރްަށ  ޚުިދަމްތތަަކީކ

  ެފްނަވުރެގ  ެއ  ުދވަަހުކެވްސ  މާިހަތންަށ  ާތީރުޚަގިއ   ިއިމްގޭރަޝްނެގ  ސަަބަބީކ   ، ނެުފްނނަަކަމާށިއ  ަމަސްއަކްތަތެކްއަކމްަށ
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  އިަދ  ޚުިދަމްތ  ބަަލިއގުަތުމެގ  ޯފްމ  ާޕްސޯޕްޓ  ެދުމނާްދ  އީޮފްސަތުކަގިއ  ކިުދކިުދ  ރަށެުގ  ަރްށ  ބުޭފުޅްނ  ީސިނައރ 

  ައޮތަޅކްަށ   ެއ  އުޞަޫލީކ  ެގްނުގޭޅ   ެއެތޭރަގިއ  ިއިމްގޭރަޝްނ  ންެތަކަމާށިއ   ެއނެގްނ  ިއާވަކްނބަދުަލުކެރވަިފ  މާިހަތަންށ

  ޮފުނުވްނަކަމާށިއ   ުމަވްއޒުަފ  ެއ  ވަާހކަަދްއަކިއ  ު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  ޒީާތ  ، ަވަޑިއެގްނޮގތްަށ  ޭބުނނުްފޅެުވ  ަހނީަފ  ޮކްންޓރަޯލރ 

  ިޒްނމާާދުރެވިރާޔައަކްށ   ަވުގީތ  ެއަވުގުތ  ަރއުްދުކުރުމްނ  ެމެސްޖ  ޭބުންނެވެގްނ  ަބއްދުަލުކަރްނ  ާމިރާޔާއ  ިމިންސަޓރ 

  ާދްނ   ީމިޓްނގައކްަށ  ައރިހްަށ   ިމިންސަޓރ   ުމަވްއޒުަފްނ  ީސިނައރ   އިިމްގޭރަޝްނެގ  ޚަލަީލްށ  ަޙަސްނ  ުހްނެނިވ

  ެއބުޭފުޅްނާނ   ުގުޅއަްވިއެގްނ  ެސްކަޝްނަތާކ  ެއިކ  ޚަލުީލ  ަޙަސްނ  ެތޭރަގިއ  ެއަކުމެގ  އިަދ  ވަާހކެަދްއުކަމްށ  ެއބުޭފުޅްނާނ

  ަތުކެގ   ކްޯލ  ެއ،  ުކެރްއިވަކމާަށިއ  ިމަކްނަތްއަތްއ  ަހަމަޖްއަސިއ  އޮެޕިއްންޓަމންްޓ  ާދޮގަތްށ  ަބއްދުަލުކަރްނ'  ަސްނޭޑަގިއ' 

،  ަކަމާށިއ  ބެެލޭވ  ބަދެަލްއަކަމްށ  ެންނެގިވ  ަވަޑިއެގްނ  މެާލ  ުނޖުެހުމްނ  ިހތަްހަމ  ަހނީަފ  ޮކންްޓރަޯލރ   ެތެރިއްނ

'  ޮކނިްޓިނުއ '   ީމިޓްނގ   ެއ  ަޓރ ިމިންސ   ެ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  ެވްބަސިއޓަްތުކަގިއ  ިއްނަޓރންެޓ   ، ިލޔަެފިއާވެނަކމާަށިއ  އަަހުރ  މިިދަޔ

،  ުފާޅުކުރަމްށަކމާަށިއ  ޚުިދމްަތަތްއ   ެދުމނާްދ  ިއިމްގރަޭޝްނިއްނ  އުިތރްަށ  ައޮތޅަުތުކްނ  ިއުތުރ   ާރވަާފއުިހީރ  ޕޭްލްނަގިއ

  ެންތ   ޗްީފ  ިއިމގޭްރަޝްނެގ  ، ޫންނަކމާަށިއ  ުފޅުާކުރަމަކްށ  ަސރިވްސަތްއ  ުހިރ  ޮތޅަުތކަުގިއައ   ޚުިދަމތޭްދ  ަނަމެވްސ

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

 މިފަދަ   ިއމްިގޭރަޝްނަގިއ  ަކމާަށިއ'  ޮބުޑުކާރަކށޫްންނ  ަތްނ'   ަމަސްއަކްތުކަރުމނިްދަޔީއ  ެއމުީހްނ  ޙަާލެތްއަގ  ެއްއެވްސ

  ަވަރަކްށ (  ަފަނަރ)   15  ީމެގ   ، ަކަމާށިއނާުދ  ްއަވުމްނކަުރ  ޯޕްސްޓ   ެއޮގތްަށ  ިއެރްއަގިއ  ެއްއެވްސ  ބުޭފުޅްނ   ީސިނައރ 

  ަމަސްއަކްތ   ިއިމްގރަޭޝްނެގ  އޮަތުޅަގިއ  ައްއޫޑ  ބުޭފަޅުކ   ީސިނައރ   ަވަރްށ  ިއިމްގޭރަޝްނެގ،  އަަހުރުކިރްނ

  ްސޮކަޅަކްށ ުދަވ  ުކަޑ  ަވަރްށ، ެގނިްދަޔަކަމާށިއ  ުކަރުމްނ   ަމަސްއަކްތަތެކްއ  ިއ ޮމޑްަލަގ  ެއ،  ަފަށިއަގްތިއުރ
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  ުމަވްއޒަަފާކ  ަޢމުަލުކެރެވެގނިްދަޔީއ  ިމޮގތްަށ  ަތުނަގިއ  ޭވުތވިެދަޔ،  ުހއްޓާލަާފިއާވަކަމާށިއ  ެއަކްނ  ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއ

  ެކނޭޑޭށ   ައިމއަްލައްށ'   ޮގުތްނ  ިދުނުމެގ  އަަދެބްއ  ޫނީނ   ުވްނާޒީތ  ުމަވްއޒަަފާކ  ެއ  ިހތަްހަމުނޖުެހީނަމިއ  ޭދެތޭރ

  ެއްނެމ   ޤާބްިލ  ެއްނެމ  ިއިމްގޭރަޝްނެގ  ެދެކެވީނ   ިމ  ސަަބބީަކ  ، ެފނަިފިއާވަކަމާށިއ   ކަަމްށ'  ަކނަްތއަްތުކަގިއ  ުބުންނކަހަަލ

)ޫމސާ    އެބުޭފުޅްނންަށ  ޙެާލްއަގިއ  ެއްއެވްސ،  ވަާހަކކަަމާށިއ  ބުޭފުޅްނެގ  ީސިނައރ   ަވަރްށ   ަމަސްއަކްތުކާރ  ަރނަގުޅ

،  ންެތަކަމާށިއ  ެއނެގްނ  ުހިރަކަމްށ  ކޮށަްފިއ ަކެމްއ އެފަަދ ައަޅިއ  ިފަޔަވެޅްއ ދުވަަހުކެވްސ ޚަލުީލ( ަރީމުޒ އިަދ ަޙަސްނ

 ަސރިވްސގެ   ިސވްިލެހިކެވިރާޔައީކ    ، ނެުދޭކަކަމާށިއ  ަކަމްށ  ިފަޔަވެޅްއ  ިއްނ  ެއޅަިފިއ  ޮގުތްނ  ިފަޔަވުޅެގ  ިއޞާްލީޙ

  ީވަމިއ  ުމަވްއޒެަފްއ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ަހަމައްށ  ާއ  2019  ަޙިއިޞްއަޔުތްނ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ުދަވްސީވ  ިގަނ  ަވަރްށ

ަރީމުޒ  އެެހްނަނަމެވްސ،  ިއނޭގަކަމާށިއ   ިދުންނަކްނ  އަަދެބްއ   ކްޮށެގްނ  ުކެށްއ  ެއީއ   ިދްނ  ކްޮށެގްނ  ުކެށްއ  ޫމާސ 

 . ަބާޔނޮްކށަްފިއެވެއެވ  ެހިކެވިރާޔ  ޫންނަކަމްށ   ަކމްެއ  ޮކށަްފިއާވ  ޮގުތަގިއ   އަަދެބްއ

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

ަރ  އެނޭގޮގުތަގިއ  ެހިކެވިރާޔއްަށ  ުބނަެފިއަވީނ  ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ  އާަދުކަރުމްނ   ިޒްނާމެއްއ   އްެއެވްސީމުޒ  ޫމސާ 

  ެއަތނަްތުނަގިއ   ިއުރ  ބަދުަލުކިރ   އަެތނަްތަންށ   ، ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ  ުހިރަކްނ  ބަދުަލޮކށަްފިއ  ަތނަްތންަށ  އާަދުނުކާރޮގަތްށ

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

  ފަާހަގުކެރޭވ   ުނަގިއއަެތ  ުމްނުހުރ  ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއ  ެދަތުނަގިއ   ެއ   ، ެންތަކމާަށިއ  ަހަމޖެހަިފިއ  ިއްނިތާޒެމްއ  ެއްއެވްސ

  ަހަމޖެހަިފިއ  ިއނިްތާޒެމްއ  ެއްއެވްސ  ުނަގިއ ެއަތ  ގަޮތްށ   ަމަސްއކްަތުކެރޭވ  އެބުޭފުޅްނަންށ  ަވަރކްަށ  ެއްއެވްސ  ޮގުތްނ

  ުމަވްއޒަަފުކ  އެފަަދިއްނ  އިަދ  މިހިާހާސަބްށ  ިއިމްގޭރަޝްނަގިއ  ނގަިފިއާވޮގުތްނެއ(  ެހިކެވިރާޔއްަށ )   ، ެންތަކަމާށިއ 

  ުހރޯިތ   މަީހުކ  ޭބުންނާވ   ާދްނ   ައބުަދެވްސ  ބަދުަލުކާރަނަމ  ަރަށކްަށ   ެއްއެވްސ   ރްާއެޖެތޭރ،  ުނާވަކަމާށިއ  ބަދުަލޮކށަްފިއ

  ޭބުންނކްޮށެގްނ   ނޫުފުޒ  ަމާޤުމެގ  ަނަމެވްސ  ، ޭނނޭގަކމާަށިއ  ބަުންނ  ޮއްތަކެމްއ   ނޫުފެޒްއ   ިސާޔީސ ،  އާަހަކަމާށިއ

  ެގންދާ   ަޢމުަލުކަރުމްނ  ުކީރްނުސެރ  ްގޭރަޝްނެގިއިމ  ބަދުަލުކުރުމަގިއ   ، ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ  ުހިރަކަމްށ  ބަދުަލޮކށަްފިއ

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

  ، ޮގެތއަްކަމާށިއ  ައްނަނ(  ކްަނ)   ިއިމްގޭރަޝްނިއްނ  މާިހަތންަށ   ެއީއ   ބަދުަލކެުރޭވެނަކަމާށިއ  ެއރަަށަކްށ   ުބނިެފަނަމ
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  ، ެންތަކމާަށިއ  ހެދަިފެއްއ  ަގާވއެިދްއ   ބަދުަލުކުރުމެގ  ެއޮގތްަށ   ިއިމްގޭރަޝްނަގިއ  ގުޮތްނ   އްޮތ  ނގަިފ ެއ  ެހިކެވިރާޔައްށ

  ްއާވިއުރ ބަދުަލުކަރ  ެއަތންަށ  ބުޭފަޅުކ  ެލވްެލެގ  ެވރްިނެގ  ުހުރުމްނ  މަަސްއަކްތޮކށަްފިއ   ރުަށަގިއ  ެދ  ޭއާނ   އިަދ

  ަހަމޖެހަިފިއަވީނ  ިސސްޓްަމަތްއ  އަެތުނަގިއ،  ންެތަކަމާށިއ   ެއާތ   ިއްނިތާޒެމްއ   ެއްއެވްސ  ަމަސްއަކްތުކެރޭވެނ   އިެހާސުބްނ

  ެހިކެވިރާޔ  ުކެރޭވޮގތަށަްކަމްށެވްސ  ަމަސްއަކްތ  ްސޓުާފްނ  އަާދިއެގ  ެއްނެމ  ުނަވަތ  ްސޓާފްުނ  ަކުއްނަޓރ   ަ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   ބެލެހްެއުޓާމިއ  ަކނަްތްއަތްއ   ިހނާގ  ޮއަޕޭރަޝްނަތކަުގިއ  ެޑއީިލ  އަޮވރއްޯލ  ބެލެެހްއުޓާމިއ  ަމަސްއަކްތަތްއ 

  ުނަވަތ   ެނުގާމިއ  ޗްުއީޓ  ބަދުަލުކުރާމިއ  ުމަވްއޒުަފްނ،  ބެލެެހއުްޓްނަކަމާށިއ   ަކްނަތއަްތްއ  ާހިޒީރެގ  ަކނަްތއަްތާކިއ  ުޗްއީޓ

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

  ުކްއަޖުކ   ިތޭބިއުރ   ިތބަޭކަމާށިއ   މުަދްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަވަރްށ  ފަަދ  ުފަވްއމަުލުކ  ުނަވަތ  ިދއޫްދ،  ަރްށަތުކަގިއ

  ެއގޮތްަށ ، މާލަެއްށަކަމާށިއ   ުނވަަތ  ަރަށކްަށ   ަކިއިރ   ޖެެހީނ  ބަދުަލުކަރްނ   ނަަގްނޖުެހަންސ  ުޗްއީޓ   ުނވަަތ   ަމބިަލެވްއެޖަނ

  ުކާރ  ެހކެވިރާޔ  ުފަރަތަމ  ެއްނެމ  ިމީއ  ހުޯދްނ  ޮކންސްަލްޓ  ަދްއަކިއ  ވަާހަކ  ުގަޅިއެގްނ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ެގނާްދިއުރ

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

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

،  ަހަމެޖްއުސްނަކަމާށިއ  ޮފުނާވޮގަތްށ   ުމަވްއޒަަފުކ  ބަދުަލަގިއ  ެވްއެޖަނަމ  ެދވަޭކަމްށ  ިތަމނަްނައްށ  އަެފާރުތްނ

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

  އިަދެވްސ  ަނަމެވްސ  ، ައްނގަާފިއުނާވަކމާަށިއ  ރްަސީމޮކްށ  ބަދުަލުކިރަކްނެވްސ  ިޓކެެޓްއެވްސ،  ިޗެޓްއެވްސ  ަހަމައްށެވްސ

  ެއމުީހްނ  އެެހްނަކުމްނ  ، ަފާރްތަކަމާށިއ   ަމަސްއަކްތުކާރ  ޮގުތަގިއ   ެހްޑެގ  ިޑިވަޜްނެގ  ަސރިވްސ  ީރަޖންަލ  ެހިކެވިރާޔައީކ
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  ެއަތނަްތުނަގިއ   ަކަމީކ  ެދަވަނ   ، ޫންނަކަމާށިއ  އުޞުޫލްނ  ޮއްނަނ   ބަދުަލޮކށަްފިއަވީނ(  ަފާރތަްތްއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ) 

  ާޤިއްމުކެރވަިފއި   މަާޙއެުލްއ  އެފަަދ  ބާަލިއުރ  ާޤިއްމުކރެވަިފިއޭވޯތ  ިއްނތާިޒްމ  ުކެރޭވެނ   ަމަސްއކްަތ   ިއޮގސަްފ  ިމސަާލަކްށ

  ހުޯދަމްށ   ަތެކިތ  ޭބނުނާްވ  އީޮފްސަތަކަކްށ  ުހރާިހ  ީރަޖންަލ  މުަހަގިއ  ެސްޕެޓނަްބުރ  އިަދ  ޮއަގްސުޓ،  ުނާވަކަމާށިއ

  އޮފަީހްށ  ީރަޖންަލ  ޭމެޒްއެވްސ  ޮގނިޑެއްއ  ެއްއެވްސ  ިނުމުނިއުރ  އަަހުރ  ެއ  ުހްނާނެނކަަމާށިއ  ޮކށަްފިއ  ިރުކެއްސްޓ

  އިެދ  ހޯދިަދުނަމްށ  ެއްއޗިެހ  ޮފުނަވިއެގްނ  ެމޯމ  ޭސްމ  ެއަތނަްތަންށ   އުަލްނ  މުަހަގިއ  ަޖަނަވީރ   ، ެ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  ްނގެއްއީމިޓ

  އުެހުމްނ   ަގިއ  ީމޓްިނގ   މިީޓްނގެއްއަކަމާށިއ   ިއްނ  ޮކްންޓރަޯލރ   ަފިއޭންނޝްަލ  ެ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  ަތަރްއީޤުކުރަމްށ  ު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

  ިމ،  ޫންނަކމާަށިއ  ަތަރްއީޤުކުރަމަކްށ  އީޮފްސ  ީރަޖންަލ ެގަނީއ  ބަދުަލ  ެއ  އެެހްނަކުމްނ ިހެމނަިފިއާވަކަމާށިއ  ުކޅުުދއުްފިށ

(  ެހިކެވިރާޔ )   އަެބއްދުަލުވަމްށ  ، ލާަފުކެރޭވަކަމާށިއ   ޮބޑްަށ  ަވަރްށ   ބައްދުަލުކުރުމްނަކަމްށ  ިމިންސަޓރާއ   ބަދުަލެގެނުވީނ

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

  ުބުނުމްނ  ަބއްދުަލުކަރްނ  ުގޅަާފިއ  ޮކްންޓރާޯލރ   ުހްއޓިައ  ުޗްއީޓަގިއ  ފުަހްނ  ޭއެގ،  ުނެގނެްދިވަކަމާށއ   ުކިރައްށ

  އިަދ  ެދްއިކަކަމާށިއ  ވަާހަކ   ިހތަްހަމުނޖިެހެގްނ  ަވަރްށ  ުގިޅެގްނ  ިދުޔާމ  ަބއްދުަލުކަރްނ  ިމިންސަޓރާއ  ަބއްދުަލުކުރުމްނ

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

  މިީޓްނގ  އިަދ ަޙވުާލުނުކާރކަަމާށިއ  ަމަސްއކްަތ ާމބަޮޑަކްށ ެއއަށްފުަހ ުބިނަކަމާށިއ   ޭއ' ެއްކެސޕަްޓބްަލ ންޮޓ  ިއްޒ ިދްސ' 
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  ިނަޔުތަގިއ   ެހޮޔ  ެއބަދަަލީކ  އެެހްނަކުމްނ  ޭބުރޮކށްލަާފިއާވަކަމާށިއ ޮކިމީޓަތުކްނެވްސ  އިަދ ަބިއެވިރުނުކާރަކމާަށިއ  ަތުކަގިއ

  ޮފުނަވިއެގްނެވްސ  ަވްއޒުަފްނުމ  އެެހްނ  ުފަވްއމަުލަކްށ.  ޏ   އިަދ  ިދއޫްދ.  ހއ   ޫންނކަަމާށިއ  ަކްނަތއަްތެކްއ  ޮކށަްފިއާވ

  ުކެރވަިފިއ   ަހަމައްށެވްސ  ިމއާަދ  ަމަސްއަކެތްއ   ކާުރަކްށ  ަތަރްއީޤ  ެއތުަނެގ  ަމަސްއަކްތުކަރނީްވަކަމާށިއ  ަތަރްއީޤުކަރްނ

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

  ޭބުންނވަާނަމ  ާ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   ްއެގުއޞެޫލ  ، ަމްޝަވާރުކެރވަިފިއުނާވަކަމާށިއ  ޭއާނާއ

  އްެއ   ކްަލަޗރ   ޮއްނަނ  އޮފުީހަގިއ  ުކުރަމީކ   ަކނަްތްއ  ުނރުުހުމަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ   ުހްނަނކަަމާށިއ  ޮފުނވަާފިއ  ުމިޅްނެވްސ

 . ުބނެފިައެވެއެވ  ެހިކެވިރާޔ  ޫންނަކަމްށެވްސ

)މާލެ/    ސިޓީވިލާ.  މއ)  ލިޢުފާ  ޙައްވާ  ާހިޒުރިވ  ޮގުތަގިއ  ެހްއެކްއެގ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 6.5   ދިވެހި ( 

ޫމސާ    ުބނަެފިއަވީނ  ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ  އާަދުކަރުމްނ  ެހިކަބްސ(  A063736:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން

  އިަދ  ަޙރުަދަތްއ  ަދުތރަުފތުުރެގ  ުހުރާމ  ެކުއާމިއ  އިަދ  ަކމާަށިއ  ގުޮތްނ  ަވުގީތ  ބަދުަލުކެރވަިފިއަވީނ  ަވޒާީފ  ަރީމުޒެގ

  ، ައުއުމްނަކަމާށިއ   ެމމެޯއްއ  ިބުއޯރިއްނ  ބަދުަލުކީރ  ަފާރތަްތްއ  ހުށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ހުެދަމށްފުަހަކަމާށިއ  ެޓސުްޓ   ިޕީސާއުރ

  އްޮތޯތ   ްސޯކްޕ  ެއކަަމްށ  ޭބުންނވީާތ  ެފުށަމްށ  ަމަސްއަކްތތްައ  ުފަވްއމަުލުކަގިއ  . ޏ   ިދއޫްދަގާއިއ  . ހއ   ެއީއ

ަރީމ  ުހްއަޓިއ  ުޗްއޓަީގިއ  ެހިކެވިރާޔ  ބަަލްނަކަމާށިއ   ަތްއާޔުރުކުރަމށްފުަހ   ަބާޔްނ   ަވޒާީފ  ަވޒާީފެގ  ބަދުަލުކިރ  ުޒޫމާސ 

ަރީމުޒ   ުކުރަމްށ   ޮސިއ   ެއްނުގުމްނ   ޮސިއުކުރަމްށ   ިމގަޮތްށ   ިލބިފިައާވަކަމާށިއ  މަޢޫުލާމުތ   ާހޒުިރުނާވަކަމްށ  ޫމާސ 

  ާއުރ   ެއްޗ  ިއިމގޭްރަޝްނެގ  މްޯލިޑްވްސ  ަމސްައަކްތުކަރީނ   ެހިކެވިރާޔ  ބަދުަލުކާރަކަމާށިއ  ަވޒާީފ   ިއއޮފުީހަގ  ައބުަދެވްސ

ުބަނން    ގިުޅެގްނ  ިލުބާމ  ެމޯމ  ިޑާޕރްޓމްަންޓަގިއަކަމާށިއ   ްޓެރިއިންނގ   ެއްންޑ ވަާހކަ  ބަދުަލުކިރ  ެހިކެވިރާޔ  ަވޒާީފ 

ަރީމަޒްށ ުފަވްއމަުލަކްށ  ނަަމެވްސ  ،  ުނުބާނަކަމާށިއ   އެފަަހުރ  ވަާހަކ   ަބާޔްނ  ަވޒާީފ  ނަަމެވްސ  ުގިޅަކމާަށިއ  ޫމާސ 

ަކމާަށިއ،   ޮކށަްފިއުނާވިތާރުޟ ޫމާސ ަރީމުޒ އުިޢނަެފިއާވެނަކަމާށއި، ަނމެަވްސ  ަހަކ ުބާވާދޮގަތްށ ބަދުަލުކެރވަިފިއ ިއްނ  

  ، ޫންނަކަމާށިއ  ބަަލއަިފިއ  ަމާޤމްަށ  ުކަރީނ  ޮރޭޓްޓ  ަކްނަކްނ  ަވޒާީފެގ  އޮފުީހަގިއިއ،  ަމާށ ުބނަެފިއުނާވަކނެުދޭވ ވަާހަކ  
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  ަބެއްއ   ުކިރްނ  ީމެގ  ެޗްކޮކށަްފިއާވެނަނަމެވްސ   ަހަމޖެހަިފިއޭވޯތ  ިއްނތާިޒްމ  ަމަސްއަކްތުކެރޭވެނ  ަރުށަގިއ  ބަދުަލުކެރޭވ

  ެހްޑަކްނ   ްސޓާފްުނަންށެވްސ  ޫޖިނައރ   ަތްނކެޮޅްއ،  ަޢމުަލޮކށަްފިއާވަކަމށިާއ  ެސްކަޝްނަތުކަގިއ  އެެހްނ  ެއޮގަތްށ  ފަަހުރ

 ެވްސ ެހިކެވިރާޔ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  ދަީފިއާވަކަމްށ

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

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

  ަކަމާށިއ   ޮގުތަގިއ   ެހެޑއެްގ  ޑިެޕުއީޓ   ެއައރޯޕުޓެގ   އިޮފަސރ   ިއިމްގޭރަޝްނ  ްޕރްިނިސޕްަލ  ިއިމްގޭރަޝްނެގ  އާަދުކަރީނ

ަރީމުޒެގ   ބަދުަލުކެރުވުނިއުރ   ަމސުްދވަަހްށަކަމށިާއ  ( ިތެންއ)   3  ޮގތްުނ  ަވުގީތ   ބަދުަލޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފ  ޫމާސ 

ަރީމާޒ  ެގެނވަިފިއުނާވަކމާަށިއ  ބަދެަލްއ  ަމާޤަމްށ  ިއާނަޔތަްތާކިއ   ުމާސަރާއިއ ަޙަސން  ޫމސާ    ބަދުަލުކަރްނ ޚަލުީލ  އި 

ިދއޫްދ ހ   ަސަބަބީކ  ިންނިމ   ިއްސ  އަެކްނަތއަްތުކެގ  ަފާށ  ަމަސްއަކްތަތެކްއ  ިއުތުރ  ުފަވްއމަުލުކަގިއ  . ޏ ާއިއ  އ. 

  ަދުތރަުފުތުރ  ެކުއާމިއ  ުހުރާމިއ  ބަދުަލުކުރުމަގިއ  ޮގުތަގިއަކަމށިާއ  ިއްނާޗުޖެގ  އޮފުީހެގ  ެދ  ެއ  ޮގުތަގިއ  ެވިރެއްއެގ

  ުކިރްނެވްސ  ންޫނަކަމާށިއ  ގަޮތުކްނ   ިސާޔީސ  ބަދުަލޮކށްފިައަވީނ  ަހަމަޖްއސަާފިއާވެނަކަމާށިއ  ަކްނަތއަްތްއ   ުކުރުމެގ

 . ަބާޔްނކޮށަްފިއވެެއެވ  ެހިކެވިރާޔ  ބަދުަލުކރަާކަމްށ  ުމަވްއޒުަފްނ   ިމޮގަތްށ

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

ވާިޞލުވުމަށްޓަކައ ނިންމުމަކަށް  ފުވައްމުލަކަށްޢަދުލުވެރި  ޏ.  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަދަލުކުރުމަށް   ، 

ބަލާއިރު   ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯ  އިޖުރާއަތްތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނިންމާފައިވަނީ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

  މައްސަލަ   ލުކޮށްފައިވަނީބަދަ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 7.1

  ވަޒީފާއާއި   އައި  އަދާކުރަމުންޗުއްޓީގައި ހުއްޓައި ވަގުތީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަާޤމުން ދުރުކޮށް،    ފަރާތް  ހުށަހެޅި

ގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    14ކަށްކަމަށާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތަ  ވަޒީފާއަކާއި  ދަށް  ގޮތަކުން  އެތަކެއް  މަސްއޫލިއްޔަތަށްވުރެ

ބޭފުޅަކު   ވަގުތީ  މަާޤމަށް  އައި  ފުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސިޓީއަކުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 
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ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން    2021ނޮވެންބަރު    16ގައި    2021ނޮވެންބަރު    10ހަމަޖައްސަަައި، އެބޭފުޅާގެ ނަމުގައި  

ޑިވްސް އިމިގްރޭަޝންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމުގައި  ހުންނަ މޯލްޏ. ފުވައްމުލަކުގައ  

 ޗިޓެއް ފޮނުވިކަމަށާއި،  

އިޚްލާްޞތެރިކަމާއި   7.2 މުވައްޒަފަކު  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި  އިތުރަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރުހުމެއްނެތިފަރުވާތެރިކަމާއެކު   އެމުވައްޒަފުގެ   ނެތި   މަޝްވަރާކުރުމެއް  ނުވަތަ  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް 

 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

ނުލައި ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބޭނުންވެގެން މުވައްޒުންގެ   އެންގުމަކާއެއްވެސް ގޮތަކުން މުވައްޒަފަކަށް   7.2.1

ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުކުރެވޭނެކަން  ބަދަލު  މަސްއޫލިއްޔަތު  އާއި  ވަޒީފާ 

71/VTR/2021    ުކޮމިަޝންގެ ގަވާއިދ   86ގެ    2014މައްސަލައިންނާއި، ދިވެހި ސިވލް ސަރިވިސް 

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

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އަޚްލާީޤ    އި،ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމަށާ   3ނަންބަރާއި  

 ފަރާތުގެ އަގު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނުފޫޒާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ވައްޓާލައި ގަސްދުގައި ފުރައްސާރަކުރުމަށްކަމަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އަޚްލާީޤ ގޮތުން ފިޔަވަޅެއް  

ފަރާތުން   އިމިގްރޭަޝންގެ  މޯލްޑިވްސް  ތަކުރާރުކޮށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަންދީޛުކުރުމަށް  އެޅި 

ދިޔަ އަންގަމުން  ފޮނުވާ  މެއިލް  ރައްދުވިލިޔުމާއި  މައްސަލަ  ހަމައަށްވެސް    އިރުވެސް  މިއަދާއި  ފަރާތުން 

އަޚްލާީޤ ފިޔަވަޅު އެޅީ ކޮން އުޫޞލަކުން ކަން ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާކަމަށާއި   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު 
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ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް އައު  ބަޔާންވެސް  ވަޒީފާގެ  ގުޅިގެން  ވަޒީފާއާ  ބަދަލުވެފައިވާ  ހުށައަދި  މައްސަލަ  ހެޅި   

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން   ދިނުމުގެ  ރައްދު  ނުކުތާތަކަށް  ދެންނެވުނު  ނަމަވެސް 7.3

ފުވައްމުލަކުގައި   ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ބަދަލުކުރުމަށް  ރަށް  އަދާކުރާ   ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ   ޏ. 

 އޮފީހަށް   އެ  ގޮތުން  ފެށުމުގެ   ޚިދުމަތްތަކެއް  އައު  ފުޅާކޮށް  އިތުރަށް  ޚިދުމަތްތައް  އިމިގްރޭަޝންގެ  ފޯރުކޮށްދެމުންދާ

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

ޏ.  ، އުނިވެފައިނުވާނެކަމަށާއި  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  ޢިނާޔަތްތަކުން  މުސާރައާއި  މަޤާމުގެ   ހުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

މޯލްޑިވްސް    އެރަށުގައި  ކުރާއިރު  މަސައްކަތް  ފުވައްމުލަކުގައި ހަމަޖެހިފައިވާކަން  އިންތިޒާމު  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 

ށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި  އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމަ  H/188/2021/33-94އިމިގްރޭަޝންގެ ނަންބަރު  

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ޏ. ފުވައްމުލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ   .8

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ލާއިރު އަންނަނިވި އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަ

ނަންބަރު   8.1 ކޮމިަޝންގެ  ސިޓީއަށް  2021އޮކްޓޫބަރު    RE-MIS/2021/271  (14-188ސިވިލް ސަރވިސް   )

ބޭޒަންގެ  މ.  ގޮތުން  ވަގުތީ  މަސްއޫލިއްޔަތު  އިސްވެރިޔާގެ  ޒިންމާދާރު  އިމިގްރޭަޝންގެ  މޯލްޑިވްސް  ބަލާއިރު، 

  20އިން ފެށިގެން ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މޫސާ ރަމީޒު    2021އޮކްޓުބަރު    14އަލްފާިޟލާ ސީނީޒު ޢަލީއާ  

ފެށި  2019ފެބުރުވަރީ   ނިޔަލަށް    2021އޮކްޓުބަރު    13ގެން  އިން  ގޮތުގައި ގެ  އިސްވެރިޔާގެ  ޒިންމާދާރު 

 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފުވައްމުލަކުގައި   8.2 ޏ.  އައު  އެއަށްފަހު،  ފުޅާކުރުމަށާއި،  އިތުރަށް  ޚިދުމަތްތައް  އިމިގްރޭަޝންގެ  ދެމުންދެންދާ 

ފެއްޓުމަށްޓަކަ ބޭފުޅެއް  ޚިދުމަތްތައް  ސީނިއަރ  އޮފީހަށް  އިމިގްރޭަޝންގެ  ހުންނަ  ސިޓީގައި  ފުވައްމުލަކު  އި 

ޗީފް  އިންޗާޖަކަށް  އޮފީހުގެ  އިމިގްރޭަޝންގެ  ސިޓީގެ  ފުވައްމުލަކު  އެހެންކަމުން  ބޭނުންވާކަމަށާއި،  ހަމަޖައްސަން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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29 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:  

 

  03އިން ފެށިގެން    2021ނޮވެންބަރު    16ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭަޝން އޮފިސަރ މޫސާ ރަމީޒު ހަމަޖއްސަވައި  

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ   އޮފީހުގައި  އިމިގްރޭަޝން  ފުވައްމުލަކު  ރަމީޒު  މުސާ  މުއްދަތަކަށް  މަސްދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

ހަމަޖައް އިންތިޒާމުތައް  ރިސޯސަސް  އެންމެހައި  ހިއުމަން  ބިއުރޯއިން  ކޮންޓްރޯލަރސް  އެދި  ސައިދިނުމަށް 

  94-CB/94/2021/1807  (28(MEMO)ގްރޭަޝންގެ ނަންބަރު  ސެކްަޝނަށް ފޮނުވާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިމި

 ( 'އޮފީސް މެމޯ' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 2021އޮކްޓޫބަރު 

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޓްރޭނިންގ ސެކްަޝންއިން   8.3

އޮފީސް   އިމިގްރޭަޝން  އަށްފުވައްމުލަކު  ހެޑް(  މޯލްޑިވްސް    )ސެކްަޝން  ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަަަށް 

ނަންބަރު   އަށް  2021ނޮވެންބަރު    H-2021/95  (10(L7)އިމިގްރޭަޝންގެ  ޗިޓް'  ބަދަލުކުރާ  'ސެކްަޝން   )

  ދެމުން   ސިޓީގައި   ފުވައްމުލަކު "ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. އަދި މި ބަދަލުކުރުން ބަދަލުކުރާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި  

  ސީނިއަރ   ފެށުމަށްޓަކައި   ޚިދުމަތްތަކެއް   އައު ،  ރުމަށާއި ފުޅާކު   އިތުރަށް   ޚިދުމަތްތައް   އިމިގްރޭޝަންގެ   ގެންދާ 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދެންނެވުނު ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަންޖެހޭ ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި " ހަމަޖެއްސުމަށް  މުވައްޒަފަކު 

 ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   2021ނޮވެންބަރު  10

ބަދަލުކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ޏ. ފުވައްމުލަކަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ސެކްަޝން   8.4

ނަޒަރުކުރާއިރު،   ާޤނޫނީގޮތުން  ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ  އިޖުރާއަތުތައް  ަންނަބުރ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ    5/2007ާޤޫނުނ 

 ؛ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ  67)ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނ( ގެ  

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

  ކޮމިޝަނުން   ގޮތަކަށް   ގޮތްތަކުންކުރެ   ތިރީގައިމިވާ   ، ހިނދެއްގައި   ހުށަހެޅިއްޖެ   ކޮމިޝަނަށް   ޤަބޫލުކުރެވިގެން   އިސްވެރިޔަކަށް   ޒިންމާދާރު 

 ".ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ 

 ؛ ވަނަ މާއްދާގައި 66ސިވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނުގެ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  8.5



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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 | 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:  

 

  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 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 87 ގަވާއިދުގެ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 8.6

  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 

 ؛މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހަމަ އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 8.7

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

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

 ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ' 

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

 މުވައްޒަފު ލައްވައި ސޮއިކުރުވުން   ގޮތަށް ވަޒީފާ ބަޔާން އޮޅުން ފިލުވައިދީ، އެ 

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

 މަސައްކަތްކުރަން ފޮނުވުމުން ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތް ލިބިދިނުން 

 ކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފޮނުވާ ރަށުގައި މަސައް  .3

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

 އޮތް އިދާރާއަށް ރުޖޫޢަކުރުން. 

 ؛އަދި ހަމައެހެންމެ އެ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 8.8



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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29 ގެ  20   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:  

 

ސަބަބެއް  މިމާއްދާ "  އެކަށީގެންވާ  ބަދަލުކުރުމަށް  ރަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ  މުވައްޒަފުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ގޮތަށް  މި  ގައި 

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

 " ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/420/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިރު، ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާމި 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 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ    R-20/2015ވާއިދު ނަންބަރު  މިފަދައިން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ގަ 8.10

 މާއްދާގައި، ވަނަ   42( ގެ 2015ގަވާއިދު 

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 

  22މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    ދިއަ 8.11

  ؛ބަލާއިރު މާއްދާއަށް ވަނަ

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

 ." ަބދަލުވެާނއެެވ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

  VTR/2021/274މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މޫސާ ރަމީޒު
 

                                             

29 ގެ  21   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:  

 

 ؛ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު  23ހަމަ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮށްފައިވާކަމާއި މިފަދައިން ބަޔާން 8.12

 .  ަބދަލުކުރިެވދެާނއެެވ   ައދާކާުރތްަނ   ަވޒާީފ   މަތްިނ   ގޮތެުގ   ޙާލަތަުގއާިވ   ެދ   ތިރީގައާިވ   ަދށްުނ   ެއްއބަސްވުމެުގ   ިމ " 

  ބޭނުނާްވ   ސަރުކާރްުނ  ެއހިނދަކްަށ  ނުވަަތ   ބާވަތްުނ   މަސައަްކތެުގ   ކާުރ   މުވްައޒަފުަކ   ައދާކާުރ   ވިަޒާފ  ަގިއ ްސ ިވ ސަރ  ސިވްިލ  ދިވިެހ ( ހ ) 

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

 ."  ިލބިގެނެްވއެެވ   ވެރާިޔއްަށ   ޒްިނާމދުާރ 

އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ    ޏ. ފުވައްމުލަކަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ    ދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،މިފަ 8.13

ދިވެހި   ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާ  އޮފީސް  ގޮތުން  އިދާރީ  ނުކުރެވިގެން  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރީގޮތުން 

ވަނަ    87އަދި    86އި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާއާ   66ާޤނޫނުގެ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ  

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތެއްގެ  މާއްދާގެ ދަށުންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު،  

ގައި ބަލައި،  ތަފާތު މައްސަލައެއްކަމު  ޙައްަޤށް އުނިކަން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ދެކި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ މައްސަލައަކީ

ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިމެ އެ މައްސަލައެއްގެ ވާޤިޢާތައް ހުރިނެތް ގޮތާއި، ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށާއި  

ވަޒީފާއަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވަނީ މުވައްޒަފާ ދޭތެރޭ ބޭއިންސާފުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުންތޯ ބަލައި އެކަންތައްތަކަށް  

 މަށް ަޤބޫލުކުރެވެއެވެ.  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެކަ 

ބަދަލުކުރުމަށް  8.14 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ކަންކަމަށް  އެންމެހާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ފުވައްމުލަކުގައިނިންމާފައިވަނީ   ގުޅިގެންކަމަށްވެފައި    ޏ.  މަސައްކަތްތަކަކާ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ފެށުމަށް  އަލަށް 

ސީ  ފަށައިގަތުމަށް  އޮފީހުގެ  އެކަންކަން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފެނި  ބޭނުންވާތީކަމަށް  މުވައްޒަފެއް  ނިއަރ 

އޮންނަކަމާއި،   އެނގެން  ލިޔުމުން  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ޫންނގަޮތަކށް  ވަގުތީ  ިފަޔަވެޅްއ  ިއޞާްލީޙ 

ައ ަވޒާީފ  ުހިރ  ުމަވްއޒުަފ  ެއ  ުކަރްނާވީނ  ބަދުަލުކާރިއުރ  ަވޒާީފ  ަމާޤާމިއ ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަވޒާީފެގ  ިދ/ުނަވަތ 

ުފރަިހަމ   ަމއްސަަލިއަގިއ  މި  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަޝުރތު  ެއ  ަމާޤަމްށަކަމާށިއ،  ެއއެްފްނަވުރެގ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްަޝން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އިދާރީ  ޮކށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވަކާމިއ،  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   86ގެ    2014ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ގޮތުން އޮފީސް  
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ގެ ދަށުންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްަޝން  

ސި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގަވާއިދުގެ  ބަދަލުކުރުމުގައި  ސަރވިސް  ވަނަ    86ވިލް 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ދަށުން  އިޚްތިޔާރުގެ  ލިބިފައިވާ  އިން  )ރ(  މާއްދާގެ 

 ، ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބުރަވެވޭކަމާއި

ޙައްަޤށް   8.15 ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ބޭއިންސާފުން  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

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

 ވެވޭކަމާއި،  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ބުރަ

މަ  8.16 ފަރާތް  އެހެނީ  ހުށަހެޅި  ފުވައްމުލަކުއްސަލަ  ބޭއިންސާފުން    ޏ.  ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރުމަށް  ބްރާންޗްއަށް 

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

މިމައްސަލަ ކަމަށް  އޮވެގެން  އެނގެސަބަބެއް  ބެލުމުން  ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާފައިވާ  އެކަންކަމުގެ  އިގައި  އޮންނާތީ  ން 

 ތަފްޞީލު ތިރީގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ސިޓީއަށް  8.16.1 ފުވައްމުލަކު  ފިޔަވަޅެއްގެ    ޏ.  އިސްލާހީ  ނުވަތަ  ގޮތުގަ  އަދަބެއްގެ  ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރަން 

 -ގޮތުގައިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާ: 

ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ   ސެކްަޝން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޏ. އެގޮތުން 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  އިމިގްރޭަޝންގެ އޮފީސް މަސައްކަތް    ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ

ފަރާތުން ބަޔާންކުރާހިނދު، މިމައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހާޒިރުވި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން  

ސެކްަޝން   އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ފުވައްމުލަކަށްމައްސަލަ  ބަދަލުކުރަން    ޏ. 

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި  ވުނީ   އެ ފަރާތަށް އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ނޫންކަމަށާއި އެ ބަދަލުގެނެނިންމާފައިވަނީ

ބޭނުންވާ   ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައިކަން   ތަމްރީނުވަގުތީ  ގޮތުން  އިދާރީ  ބޭނުމުގައި  ދިނުމުގެ 

ބަދަލުކުރުމަށް މައްސަލަ    ޏ. ފުވައްމުލަކަށްއަދި ހަމައެހެންމެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ސާބިތުވާތީއާއި  
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ނިންމާފައިވަނީ   ފަރާތުން  މައްސަލަ    3ރައްދުވި  ކަމަށް  މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ  މަސް  )ތިނެއް( 

ސާބިތުރައްދުވި  ހެކިބަހުން  ހެކިވެރިންގެ  ފަރާތު ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާ ވާތީ،  ގެ 

އޮވެ،   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ނިންމާފައިވަނީ  އި  އަދަބެއްބަދަލުކުރުމަށް  ފިޔަޞްލާނުވަތަ    ވަޅެއްގެ ޙީ 

 ގޮތުގައި ނޫންކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.

ފުވައްމުލަކު  8.16.2 ރުހުމެއްނެތި    ޏ.  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރަން  ބްރާންޗަށް 

 -: މަޝްވަރާއެއް ނެތި ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި ނުކުތާ 

ަވޒާީފ   ުމަވްއޒުަފެގ  ޙަާލތަްތުކަގިއ  ބަދުަލުކާރ  ަވޒާީފ  ުމަވްއޒުަފްނގެ  ޫންނޮގތަަކްށ  ިފަޔަވެޅްއ  ިއޞާްލީޙ 

ުމަވްއ ުބުނަމށް  ބަދުަލުކެރެވީނ  ުބނަެފިއާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ރުުހުމަގިއަކަމްށ  ޒުަފެގ 

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

 ވަނަ ނުކުތާގައި، 46ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ތަން/ސެކްޝަން  "  މަސައްކަތްކުރާ  ބަދަލުކުރާނަމަ މުވައްޒަފެއްގެ  ޙައްޤު   މަސްއޫލިއްޔަތު  އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ  އެކަމާމެދު 

އިޢުތިރާޒު ބިނާވާންޖެހޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ   މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުކުރާ 

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

މަޤާމުގައި  ބަދަލުކުރެވޭ  ޤާބިލު މުސާރައެއް  އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގެ  ބަދަލުކުރެވޭ  ކަން  ހަމަޖެހިފައިވުމާއި، 

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

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

ނެ ކަމަށް  ސަބަބު ކަނޑައެޅިދާ  މައްސަލައަކަށްވާތީ އެމައްސަލައިގެ ޙާލަތަށް ބަލައި މިނޫން އިތުރު ކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ 

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

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

އަލަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ   މުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާދޭފަރާތުން   ޙަވާލުކުރެވޭ  ފަރާތެއްކަމަށް  ހުރި  ތަޢުލީމު  ތަމްރީނާއި  ހުނަރާއި 

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

ބާރާއި ކޮންޓްރޯލް  ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ،   އޭނާގެ  ކަމަށް  އިޢުތިރާޒެއް  ދޫކޮށްލަންޖެހުމުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ބުރަވެދާނެތީކުރާ 
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ނުރުހުމުގައި  އެއީ  އެމުވައްޒަފުގެ  ބަލައި  ނޫންކަމުގައި  އިޢުތިރާޒެއް  ބިނާވެފައިވާ  މައްޗަށް  ސަބަބެއްގެ  ވެސް   އެކަށީގެންވާ 

 ".ރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ދެކެމެވެ ސެކްޝަން ބަދަލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭފަ 

ގަވާއިދުގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  ޢިބާރާތުން  މާއްދާގައި    87އަދި    86މި  ވަނަ 

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

ސަބަބުގެ   ބިނާވާ  ފަރާތުގެ  އިޢުތިރާްޟ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތަށް  ދޭ  ވަޒީފާ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މައްޗަށް 

މި ، ނުރުހުމުގައިވެސް އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި

ވަނީ އެފަރާތުގެ  މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައި

ރިޢާޔަތްކޮށް  މުއްދަތަށް  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަޖުރިބާއަށާއި  މަސައްކަތުގެ 

އެފަރާތުގެ ސީނިއަރިޓީއަށް ބަލައިގެންކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ޅެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަން އެނގެން އޮތްއިރު، އެފަރާތް ވަޒީފާ  ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އިްޞލާޙީ ފިޔަވަ

ނެތްކަން   އެނގެން  މައްޗަށްކަމަށް  ސަބަބުތަކެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  އިޢުތިރާްޟކޮށްފައިވަނީ  ބަދަލުވުމަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ގޮތުން  8.16.3 ސިޔާސީ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މިނިސްޓަރއާ    ، މައްސަލަ  ޑިފެންސް 

 -: ބައްދަލުކުރުމުންކަމަށް ބުނާ ނުކުތާ 

އަދާކުރަމުން  ހެކިބަސް  ހެކިވެރިން  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މިމައްސަލައާ 

ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިނިސްޓަރއާ  

ކުރުމުންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސެކްަޝން ބަދަލުކުރުމުގެ  ބައްދަލު

އިދާރީ ނިންމުންތަކާ އެ ބައްދަލުވުންތަކާ ދެމެދު ފާއިތުވެފައިވާ މުއްދަތު ސާފުނުވާތީއާއި އެ ބައްދަލުވުން  

ހެކިވެރިޔާ އަޙްމަދު އަްޝރަފްއާއި އާމިނަތު ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކުރިނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވޭކަމަށް  

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވާތީއާއި،  އަދާކުރަމުން  ހެކިބަސް  ފުވައްމުލަކަށް ރަީޝދާ   ޏ. 

ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމީ އެ ބައްދަލުވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން ބެލެވޭކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 
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ހެކި  ބައެއް  އެކަށީގެންވާ  ހާޒިރުކުރި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  އެކަން  ދީފައިވީނަމަވެސް،  ހެކިބަސް  ވެރިން 

ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމީ އެ   ޏ. ފުވައްމުލަކަށްމިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

 ކަމަށް ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.  ބައްދަލުވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

މަސައްކަތެއް ރޭވިފައިނުވާކަމަށާއި    ޏ. ފުވައްމުލަކުގައިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ   8.16.4

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

ޕްލާންގައި   ސްޓްރޓެޖިކް  އޮފީހުގެ  އިމިގްރޭަޝން  ނަޒަރުކުރާއިރު،  ނުކުތާއަށް  ފުވައްމުލައް މި    ޏ. 

ހެކިވެރިޔާ   ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  އަްޝރަފް  އަޙްމަދު  ހެކިވެރިޔާ  ރޭވިފައިނުވާކަމަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ފަ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ޒިންމާ  ބެލުމުގެ  އެކަންތައް  އަްޝރަފްއަކީ  ނެތަތީއާއި އަޙްމަދު  އެނގެން  ރާތެއްކަން 

ރާއްޖެ   އެނބުރި  ފުރުމުގައައި،  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  ދިވެހިރައްޔިތުން  އިމިގްރޭަޝންއަކީ  މޯލްޑިވްސް 

ރާއްޖެއިން   ފުރުމުގައާއި  ރާއްޖެއިން  އެފަރާތްތައް  އައުމުގައާއި،  ރާއްޖެ  ބިދޭސީން  އައުމުގައާއި، 

އިދާ އަދާކުރާ  ދައުރެއް  ބޮޑު  ރަށްތައް ފޮނުވާލުމުގައި  އަތޮޅުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރާއަކަށްވާއިރު، 

ގޮންޖެހުންތައް   ދިމާވާ  ފުރުމުގައި  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  އެތެރެވުމާއި  ދިވެހިރާއްޖެ  އެތުރިފައިވާގޮތުން 

  ނައްތާލުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެއާޕޯޓުތައް ތަރައްީޤކުރަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖޭގެ 

ކަނޑުގެ ބަނދަރުތަކާއި ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަްޤވާމީ ދަތުރުފަތުރަށް ހުޅުވާލެވޭ ކޮންމެ  

ާޤނޫނު  ވާނެކަމަށް  ވާން  ބަނދަރެއްކަމުގައި  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާ  އޮފީހެއް  އިމިގްރޭަޝންގެ  ބަނދަރަކީ 

ގެ    2007/1ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  އިމިގްރޭަޝންގެ  ގައި    2)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދައިން ހއ. ދިއްދޫ ހިމެނޭހެން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާ އިމިގްރޭަޝންގެ އޮފީސްތަކުގެ  

ޖެހިދާނެކަމީ ބޭނުން  މީހެއްގެ  ތަޖުރިބާހުރި  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތްތައް   

މަ  އި،ކަމެއްކަމާ  ހަމައެހެންމެ  ރަީޝދާގެ  އަދި  އާމިނަތު  ހެކިވެރިޔާ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ހެކިވެރިޔާ   ބުނިނަމަވެސް،  ނެތްކަމަށް  އެއް  ސްޓޭަޝން  ވޯކް  ދިއްދޫގައި  ހއ.  ހެކިބަހުގައި 

ފަރާތްތަކަ އެހެން  ގާތު  އެފަރާތް  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ތަކުރާރުކޮށްފައިވަނީ  ވާހަކަތަކެއްކަމަށް  ބުނެފައިވާ  ން 
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 | 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:  

 

ފަރާތް މައް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިއުފާ  ހައްވާ  ހެކިވެރިޔާ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ސަލަ 

މައްސަލަ   ބުނެފައިވާތީ  ހަމަޖައްސާފައިވާނެކަމަށް  އިންތިޒާމް  ފޮނުވުމުގެ  ލެޕްޓޮފް  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 ތީންކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ރައްދުވި ފަރާތުން މިމައުޫޟގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަ

 - ބުނާ ނުކުތާ: މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ ބަޔާން ދީފައިނުވާކަމަށް  8.16.5

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

  ޙާލަތެއްގައި   ފެންނަ  ކޮމިަޝނަށް  އޮތްކަމުގައި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ބަދަލުކުރުމަށް  ރަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ލިބިގެންވާކަމަށް ކޮމިަޝނަށް އިޚްތިޔާރު ބަދަލުކުރުމުގެ ރަށް ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފު

  ޏ. ފުވައްމުލަކު )ތިނެއް( މަސްދުވަހަށް    3މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ދެންނެވުނު މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  

ސިވިލް   ދިވެހި  އޮތަތީ،  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  އެންގުމަށް  ޙަވާލުވުމަށް  ބްރާންޗަށް  އިމިގްރޭަޝން 

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

ލާޒިމުކަމަށް ބުރަނުވެވުނުނަމަވެސް،    ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙިއްސާކުރުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް

މުއްދަތުގެ  ބަޔާންކުރާ  ާޤނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރައްދުވި މައްސަލަ  ބަޔާނެއް  ވަޒީފާ  އެކުލަވައިލަ  ތެރޭގައި  ފަރާތަށް ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އި 

 ންޖެހޭނެކަމަށް ދެކެމެވެ.ހިއްސާކުރަ

މައްއެހެންކަމުން   8.17 ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ވަޒީފާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޏ.  ސަލަ 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ސިވިލް    3ފުވައްމުލަކަށް  

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

ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި،   މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިަޝނުން  ވަޒީފާގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް 

ރަށަށް   އެހެން  ހުށަހެޅި    3ބަދަލުކޮށް  މައްސަލަ  ނިންމާފައިވަނީ  ފޮނުވުމަށް  މުއްދަތަށް  މަސްދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

ބޭއި ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީފަރާތް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭނުމުގައިކަން  ކޮށްލުމުގެ  ނިކަމެތި   ،ންސާފުން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ބަދަލުކޮށް   ސެކްަޝން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ފުވައްމުލަކަށްމައްސަލަ  މުއްދަތަށް   3  ޏ.  ދުވަހުގެ  މަސް  )ތިނެއް( 

އިވަނީ ާޤނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އިދާރީ ހިންގުމުގެ  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނިންމާފަދުވި  މައްސަލަ ރައް 

ޅަކީ އިދާރީ ހިންގުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މެތީން އެ ފިޔަވަ  ބޭނުމުގައި ކަމުގައި ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި

 އެޅުނު ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  

ަގިއ ަވޒާީފެގ ޭބުނނޮްކްށ ައިމއަްލ ޭބުނަމށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަވޒާީފ ބަދަލުުކަރްނ ޮފުނިވ ެމޯމ ާއއި  ނަަހަމ ޮގުތ .9

ުގިޅެގްނ ަތއާްޔުރޮކށަްފިއާވ ިޗޓަުތުކަގިއ ޮސިއކޮށަްފިއާވ ަފާރތްތަަކްށ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނާނިއ ިސވްިލ ަސިރވްސ ޮކިމަޝުނެގ  

ަވނަ ާމއާްދައށް ރާިޢަޔތޮްކްށ ެދެވްނ ޮއތް ެއްނމެ    210ަވނަ  ާބުބގެ    510ެގ ާޤޫނންުލ ުޢޫޤާބުތެގ  ާޤޫނާނިއ ިދވިެހާރްއޭޖ

ރާިޢަޔްތކާުރިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި   އެދަިފިއާވ އުެދަމށް  ަކނަޑއަަޅިއ، ެއ އަދުަބ ަތނީްފުޒޮކށިްދުނމަށް  ަހުރަކިށ އަަދެބއް 

ަވނީ  ިއިޅެގން ަތއާްޔުރޮކށަްފިއާވ ިޗޓަުތުކަގއި ޮސިއުކިރ ަފާރަތްއ ޮސިއޮކށަްފަފާރުތެގ ަވޒާީފ ބަދުަލުކަރްނ ޮފުނިވ ެމޯމާއ ުގ

ޮގުތ ާސިބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވީތާއީއ،  ނަަހަމ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޭބުނަމްށކްަނ  ައިމއަްލ  ޭބންުނޮކްށ  ަވޒާީފެގ  ަގިއ 

ަނނަްބުރ   ރާިޢ)ިދވިެހާރްއޭޖެގ    9/ 2014ާޤޫނުނ  އަށް  އަދަބު  ާޤޫނންުލުއޫޤާބތު(  ެއ  ަކނަޑައަޅއި  އަަދބު  ަޔްތކޮށް 

ަފާރުތން   ުހށެަހޅި  މްައސަަލ  ުބަރެވޭވީތ،  ލިިބެގްނުނާވަކަމށް  ްޓަރއިިބުއނަަލށް  ަވޒާީފާއބޭެހ  އްިޚިތާޞްޞ  ަތނީްފުޒުކުރުމެގ 

ަކނަޑައަޅިއ ންެތަކަމށް  ަހަމެއއް  ުކާރެނ  ަމްއޗަށް  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ައުމެރްއ  ަމްއސަަލ  މި    އެދަިފިއވާފަަދ 

 ިންނަމްނ ެފެނެއެވ. 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

ބިެލިއުރ  ދަެފ ރާިޢޔަތޮްކށް  ެހިކބަހްަށ  ެހިކްނގެ  ވަާހަކަތކަށިާއ  ެދްއކި  ރސ މިމައްސަލައަކީ  ،  ަާުތން  ނަންބަރު  ދަފްތަރު. 

މާލެ  5881 ރަމީޒު  ، /  ނަންބަރު:  މޫސާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  މޯލްޑިވްސް    (A033358)ދިވެހި 

 28އްޔަތު އަދާކުރަމުން އަންނަނިކޮށް  މަސްއޫލިއިމިގްރޭަޝންގައި ޗީފް ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭަޝން އޮފިސަރުގެ ވަޒީފާގެ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

  VTR/2021/274މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މޫސާ ރަމީޒު
 

                                             

29 ގެ  28   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:  

 

އަދާކުރަމުން  2021އޮކްޓޫބަރު   ރަމީޒު  މޫސާ  މެމޯއަކުން  ނެރުނު  ވަޒީފާއާއި    ގައި  އެތަކެއް މަސްއޫލިއައި  އްޔަތަށްވުރެ 

އަޅަން  ގޮތަކުން ދަށް ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މިފަދައިން ވަޒީފާއިން ބަދަލުކުރަންޖެހުނު ސަބަބެއް އަދި  ފިޔަވަޅު 

ށްފައިވާތީ، މޫސާ ރަމީޒާމެދު ޖެހުނު ގޮތާއި ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ކޮބައިކަމެއް ބުނެދިނުމެއްނެތި މޫސާ ރަމީޒުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮ 

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

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

މުވައްޒަ އި އަދާކުރާ  އެޅޭ  ގުޅިގެން  އަޚުލާާޤއި  ސަބަބެއް ޞް ފުގެ  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު  އިްޞލާޙީ  ފިޔަވަޅެއްކަމާއި،  ލާޙީ 

ވަޒީފާގެ   ރަމީޒު  މޫސާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްނުދޭކަމާއި،  އިމިގްރޭަޝނުން  މޯލްޑިވްސް  އްޔަތު  މަސްއޫލިމިހާތަނަށް 

ޚިލާފަށްކަމަ ގަވައިދާ  ާޤނޫނާއި  އަދާކުރަމުން  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ފުރަތަމަ  ރަމީޒު  މޫސާ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ށް 

އައިސްފައިވާ ވަޒީފާ އޭނާއަށް އިޢާދަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭަޝނަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ނަހަމަ ގޮތުގައި ވަޒީފާގެ  

ޔާރުކޮށްފައިވާ ޗިޓުތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ  ބޭނުންކޮށް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރަން ފޮނުވި މެމޯއާއި ގުޅިގެން ތައް

ވަނަ    510ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނުނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމީަޝންގެ ާޤނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުލްޢުޫޤބާތުގެ  

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

ރަމީޒު   މޫސާ  ވަޒީފާއާބެހޭ    2021ނޮވެންބަރު    22އެދި  ގޮތަށް  ރައްދުވާ  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގައި 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

  ާޤނޫނުގެ   ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ދިވެހި  މާއްދާއާއި  ވަނަ  19  ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭވަޒީފާ ބަދަލުކުރިކުރުމަކީ    މޫސާ ރަމީޒުގެ

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

)ތިނެއް( މަސްދުވަހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ    03ޏ. ފުވައްމުލަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން    މޫސާ ރަމީޒު  ،ނޫންކަމަށާއި

ގޮތުން ޏ.   ފެށުމުގެ  އެރަށުގައި  ޚިދުމަތްތަކެއް  އައު  ފުޅާކޮށް،  އިތުރަށް  މަސައްކަތް  އިމިގްރޭަޝނުގެ  ފުވައްމުލަކުގައި 

 ރވިސް ކޮމިަޝނުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު، ސީނިއަރ މުވައްޒަފަކު އެރަށަށް ބޭނުންވާތީކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ސަ

ކޮމިަޝނުން ސަރވިސް  ރަމީޒު  ސިވިލް  ފުވައްމުލަކު    މޫސާ  ސެކްަޝންއިން  ޓްރޭނިންގ  އެންޑް  ރިސޯސް  ހިއުމަން 

އަށް   ހެޑް(  )ސެކްަޝން  އޮފީސް  ގޮތުން އިމިގްރޭަޝން  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް  އިްޞލާޙީ  ނިންމާފައިވަނީ  ބަދަލުކުރަން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

  VTR/2021/274މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މޫސާ ރަމީޒު
 

                                             

29 ގެ  29   ޞަފްޙާ   
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ކޮމިަޝނުން    އަދި   ކަނޑައަޅައިނޫންކަމަށް   ސަރވިސް  ޓްރޭނިންގ ސިވިލް  އެންޑް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ރަމީޒު  މޫސާ 

ނިންމާފައިވަނީ  ޏ.  ސެކްަޝންއިން   ބަދަލުކުރަން  އަށް  ހެޑް(  )ސެކްަޝން  އޮފީސް  އިމިގްރޭަޝން  ާޤނޫނު ފުވައްމުލަކު 

އާއި    2007/5ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ނަންބަރު  )ދިވެހި  ސިވިލް    R-311/2014ގަވާއިދު  )ދިވެހި 

ގަ ނަންބަރު  އާވާއިދު(  ސަވރިސްގެ  ާޤނޫނު  އާ   2008/2އި  ާޤނޫނު(  މަތިންކަމަށް އެއް  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތްވާގޮތުގެ 

   ކަނޑައަޅައި،

ަމްއަޗްށ ުކާރނެ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ  އެދަިފިއާވ ފަަދ ައުމެރްއ ިމ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    މޫސާ ރަމީޒުގެ ފަރާތުން

 ކަނަޑައަޅިއ ިމ ަމްއސަަލ ިންނަމއިފެީމެވ. ާޤޫނީނ ަހަމެއްއ ެންތަކމްަށ  

 1443 ޛުލްޙިއްޖާ 01

 2022ޖޫން  30

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު                                                    

 


