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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/278 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ޑިސެންބަރު  12 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖުލައި  25 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 އާމިނަތު އަފްރާ އާދަމް އިބްރާހީމް )ޗާނދަނީގެ / ތ. ވިލުފުށި( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A284687)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  އާމިނަތު އަފްރާ އާދަމް އިބްރާހީމް )ޗާނދަނީގެ / ތ. ވިލުފުށި(  ، މައްސަލައަކީ  މި

ތ. ވިލުފުށި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،    ތ. ވިލުފުށި ސްކޫލުގައި ޕްރިންސިޕަލްއެއްގެ(  A284687ކާޑު ނަންބަރު:  

މި ބަޔާންކޮށް  މައްސަލަތައް  ހުރި  ތ.  ސްކޫލުގައި  ގުޅިގެން  ަޝކުވާތަކާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ސްކޫލުގެ   ވިލުފުށިނިސްޓަރަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް   ޗަށްބެލުމަށް ދިޔަ ޓީމުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައް  ޙާލަތު

އިބްރާހީމް   އާދަމް  އަފްރާ  ވެރިޔާގެ  އާމިނަތު  ނެގުމުގައި  ހައިސި ސްކޫލުގެ  ޒިންމާތައް  ނަގަންޖެހޭ  އްޔަތުން 
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ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފަރުވާތެރިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު  އިބްރާހީމަށް  އާމިނަތު އަފްރާ އާދަމް  އިހުމާލުވެފައިވާތީ،  

ކުރުމަށާއި، ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެ މަސައްކަތެއް ނިންމަންޖެހޭ އަވަސްމިނެއްގައި ކުރުމަށް ނުވަތަ ދިވެހި 

ގައިވާފަދަ    3އަދި )ށ( ގެ    1.1،  1.2،  1.3ގެ    1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    271ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ  

ާޤނޫނާއި   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ނުކުރުމަށާއި  ތަކުރާރު  ތަނުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  އޮފް  ގަކުށެއް  ކޯޑް  ވާއިދާއި 

އޮފް   ކޯޑް  ގަވާއިދާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ފަހުން  މީގެ  އަދި  ހިތުމަށާއި،  ހުރުމަތްތެރިކޮށް  ކޮންޑަކްޓަށް 

ލާފުވެއްޖެނަމަ އިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާގެ ފަންތި ދަށްކުރުން، ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ނިކުތުން ކޮންޑަކްޓާއި ޚި

ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް  ފަދަ  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  ނުވަތަ  މަނާކުރުން 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ބަޔާންކޮށް  -22(OTHR)ނަންބަރު  ގެ  އެޑިޔުކޭަޝންގެ  ަޝންއެޑިޔުކޭ ލިބިގެންވާކަމަށް 

SA/22/2020/116  (30    ުއިންޒާރު"  2020އޮގަސްޓ" )  ،ްއެފަރާތުން އާމިނަތު އަފްރާ އާދަމް އިބްރާހީމަށް ދިނުމުނ

 ފައިވާކަމަށް ބުނެ އިލްތިމާސްކުރުމުން، ދެންނެވުނު އިންޒާރު އިްޞލާޙުކުރެވި   އިންޒާރުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް އެ  

-22(OTHER)ންސް ނަންބަރުގައި  ގައި ހަމަ އެ ރިފަރެ  2021ޖުލައި    06)އެކެއް( އަހަރު ދުވަސް ފަހުން    1  އޭގެ

SA/22/2020/116  (06    ިއިންޒާރު"  2021ޖުލައ" )  ްދީފައިވާއިރު، އިންޒާރު  އާމިނަތު އަފްރާ އާދަމް އިބްރާހީމަށ

އިންޒާރު ދިނުމުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ބަދަލުގައި    ބަދަލުކޮށް އަދިއް  ދޭންޖެހުނު ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެ

ދީފައިވާ މިނިސްޓްރީ  އާމިނަތު އަފްރާ އާދަމް އިބްރާހީމަށް  އެހެން މާއްދާތަކަކަށް ޙަވާލާދިނުމަށްފަހު އިންޒާރު ދީފައިވާތީ،  

ނަންބަރު  އެޑިޔުކޭަޝން އޮފް   އެ 2020ޓު  އޮގަސް  22-SA/22/2020/116  (30(OTHR)ގެ  އާއި  "އިންޒާރު"   )

އިޞްލާޙު ބުނެއިންޒާރު  އޮފް    ކުރެވިފައިވާކަމަށް  ނަންބަރު  އެޑިޔުކޭަޝންމިނިސްޓްރީ  -22(OTHER)ގެ 

SA/22/2020/116  (06    ިއިންޒާރު"  2021ޖުލައ" )  ްާޤނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި ސިވިލ އަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސަ ސިވިލް  ދިވެހި  އަދި  ާޤނޫނާއި،  ގަވާއިދު  ސަރވިސް  އިޞްލާޙީ    2014ރވިސް  އަޅާފައިވާ  ޚިލާފަށް  އާއި 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމާއެކު،  ނަންބަރު  އެޑިޔުކޭަޝންފިޔަވަޅެއްކަމަށް  -22(OTHR)ގެ 

SA/22/2020/116    ްއާމިނަތު އަފްރާ އާދަމް އިބްރާހީމްގެ  "އިންޒާރު" ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށާއި އަދި އެ އިންޒާރުގެ ލިޔުނ

އުނިކޮށްދިނުމަށް  ޕަރސަ ފައިލުން  ކޮމިަޝންގެނަލް  ސަރވިސް  އޮފް    ސިވިލް  މިނިސްޓްރީ  ގެ  އެޑިޔުކޭަޝން އިތުރުން 
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އިބްރާހީމް   އާދަމް  އަފްރާ  އާމިނަތު  އެދި  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  އަންގައި  ކޮމިަޝނަށް މައްޗަށް  ސަރވިސް    ސިވިލް 

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2021ޑިސެންބަރު  12ރައްދުވާގޮތަށް 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ .1 ހުށަހެޅި  ވިލުފުށި(    މައްސަލަ  ތ.   / )ޗާނދަނީގެ  އިބްރާހީމް  އާދަމް  އަފްރާ  )ދިވެހި  އާމިނަތު 

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި  (  A284687ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ހުށަހެޅުމުގެޠަމުޚާ މައްސަލަ  ފަރާތް(  ހުށަ  ބުކުރެވޭ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހަޅާ  ގޮތުން  'މައްސަލަ  ހެޅި 

  ވިލުފުށި އަދާކުރަމުން ދަނީ ތ.  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

މަާޤމުކަމަށާއި، ޕްރިންސިޕަލްގެ  ތާރީޚަކީ    ސްކޫލުގެ  ފެށި  އަދާކުރަން  ވަޒީފާ  އެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    13މައްސަލަ 

  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ށްކަމަ 2019ޖަނަވަރީ 

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް"   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންއެގޮތުން   1.1

ރައްދުވާގޮތަށް   އަށް  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ހުށަހެޅުމުގެ  ގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ަޝކުވާތަކާ   އަސާސަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ  މިނިސްޓަރަށް  ބަޔާންކޮށް  މައްސަލަތައް  ހުރި  ސްކޫލުގައި  ވިލުފުށި  ތ. 

ތ.   ރިޕޯޓުގައި    ޙާލަތުސްކޫލުގެ    ވިލުފުށިގުޅިގެން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ޓީމުގެ  ދިޔަ  ބެލުމަށް 

މައް ނުކުތާތަކުގެ  ބެލި  ޗަށްފާހަގަކޮށްފައިވާ  ނޭދެވޭ   ށިވިލުފުއިރު،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ހުރި  މާކުރިން  ސްކޫލުގައި 

ވެރިއެއްގެ   ނައްތާލުމަށް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީހައިސިއާދަކާދަތައް  ނޫންކަމަށާއި،   އްޔަތުން  ރަނގަޅަށް   އެންމެ 

އެންމެ  މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭނުންވާ  ދަރިވަރުންނަށް  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  މަންހަޖު  ގެންދާ  ކިޔަވައިދެމުން  މިހާރު 

ވަނުމާއި،  އެކަށީގެންވާ ކުލާހަށް  ނުވެ  ތައްޔާރު  ރަނގަޅަށް  މުވައްޒަފުން  ބައެއް  ފޯރުކޮށްނުދެވޭކަމަށާއި،  ގޮތަށް 

ފަރުވާކުޑަ އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  އެޓީޗަރުންގެ  ޓީޗަރުންވެސް  ޕްލޭން  ލީޑިންގ  ލެސަން  ކުރުމާއި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ޓީޗަ ލީޑިންގ  މުވައްޒަފުންނާމެދު  ފަރުވާކުޑަކުރާ  އިޞްލާޙުކުރަން  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ޓީޗަރުން  ރުން، 

މަސައްކަތްކުރޭތޯ ނުބެލުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅުމާއި، މުވައްޒަފުނަށް އިޞްލާޙީ  

ހީނަރުވުމާއި،   ގުޅުންތައް  އޮންނަންޖެހޭ  ބެލެނިވެރިންނާއި  ސްކޫލުގެ  އިހުމާލުވުމާއި،  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު 

މުއައްސަ މެދުގައި  ރަށުގައިވާ  ދަރިވަރުންގެ  ކުޑަވުމާއި،  ގުޅުންތައް  އޮންނަންޖެހޭ  މެދުގައި  ސާތަކުގެ 

ފައިދާވާނެގޮތަށް  އެންމެ  ދަރިވަރުންނަށް  ހިންގުމުގައިވެސް  ޕްރޮގްރާމު  ނާސްތާ  ގެންގުޅުމާއި،  ތަފާތުކުރުންތައް 

ޚިލާފަށް   އުޫޞލާ  ދިނުމުގެ  ނާސްތާ  ހުރުމާއި،  އިހުމާލުތަކެއް  މުވައްޒަފުންނާ  ޢަމަލުކުރުމުގައި  ޢަމަލުކުރުމާއި، 

ކުރިއެރުންތައް   މަޤާމުގެ  ލިބެންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި،  ހެދުމުގައި  ރިޕޯޓުތައް  ހާޒިރީ  ގުޅޭ 

ން މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވުމާއި، މާލީ ރިޕޯޓުތައް ބަރާބަރަށް  އްޔަތުހައިސިހޯދައިދިނުމުގައި ވެރިޔާގެ  

ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ މިވަގުތު ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލުގައި  ، ކުރޭތޯ ބެލިފައިނެތުމާއިތައްޔާރު

ފަހިކޮށްދެވިފައިވާކަމަށާއި މަގެއް  ލިބިދާނެ  ގެއްލުމެއް  ތަކެއްޗަށް  މުދަލަށާއި  އަގުބޮޑު  ސްކޫލުގެ    ވިލުފުށި، ހުރި 

ވަށައިގެންވާ ޙާލަތަށާއި މުޖުތަމައުގެ މިހާރުގެ ވިސްނުމަށް ބަލާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސްކޫލުގެ ވެރިޔާގެ  

ފަރާތަށް ހައިސި ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިހުމާލުވެފައިވާތީ،  ނެގުމުގައި  ޒިންމާތައް  ނަގަންޖެހޭ  އްޔަތުން 

އި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކުރުމަށާއި، ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފަރުވާތެރިކަމާ

ވަނަ    271މަސައްކަތެއް ނިންމަންޖެހޭ އަވަސްމިނެއްގައި ކުރުމަށް ނުވަތަ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ  

ގައި ތަކުރާރު  ގައިވާފަދަ ކުށެއް ކުރިއަށް އޮތް ތަނު 3އަދި )ށ( ގެ  1.1، 1.2،  1.3ގެ  1މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

ާޤނޫނާއި   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ހުރުމަތްތެރިކޮށް  ގަނުކުރުމަށާއި  ކޮންޑަކްޓަށް  އޮފް  ކޯޑް  ވާއިދާއި 

ހިތުމަށާއި، އަދި މީގެ ފަހުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  

 ފަންތި ދަށްކުރުން، ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ނިކުތުން މަނާކުރުން ނުވަތަ އިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާގެ

ކޮމިަޝނަށް   ސަރވިސް  ސިވިލް  އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް  ފަދަ  ވަކިކުރުން  ލިބިގެންވާކަމަށް ވަޒީފާއިން 

އޮފް   ފައިަޞލް ސޮއިކޮށް  އެޑިޔުކޭަޝންގެ  އެޑިޔުކޭަޝންބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ  އަޙްމަދު  އެ  އޮފިސަރ  ފައިވާ 

( "އިންޒާރު" މައްސަލަ  2020އޮގަސްޓު    30)  22-SA/22/2020/116(OTHR)މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  

ދެންނެވުނު އިންޒާރު އިްޞލާޙުކުރެވުނީކަމަށްބުނެ    ން، އެ އިންޒާރު އިލްތިމާސްކުރުމުން، ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމު
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ފަހުން    1އޭގެ   ދުވަސް  އަހަރު  ނަންބަރުގައި  ގަ  2021ޖުލައި    06)އެކެއް(  ރިފަރަންސް  އެ  ހަމަ  އި 

(OTHR)22-SA/22/2020/116  (06    ިފަރާތަށް 2021ޖުލައ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  "އިންޒާރު"   )

ޙަވާލާދީފައިވާ  ދީފައިވާއިރު ދިނުމުގައި  އިންޒާރު  ސަބަބަކާއި،  ތެރެއިން  ސަބަބުތަކުގެ  ދޭންޖެހުނު  އިންޒާރު   ،

މާއްދާތަ އެހެން  ބަދަލުގައި  ހުށަހެޅި  މާއްދާތަކުގެ  މައްސަލަ  ދީފައިވާތީކަމަށް  އިންޒާރު  ޙަވާލާދިނުމަށްފަހު  ކަކަށް 

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   

ތ.   1.2 ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި   ވިލުފުށިމައްސަލަ  ޙާލަތު  ސްކޫލުގެ 

  2020ފެބުރުވަރީ    29)ތިނެއް( މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓީމެއް    3ގެ  އެޑިޔުކޭަޝން މިނިސްޓްރީ އޮފް  

ތި.    2020މާރިޗު    02އިން   ސިޓީއަކުން   ވިލުފުށިއަށް  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް  ސްކޫލަށް 

ގެ ޓީމުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ  އެޑިޔުކޭަޝންގައި ވިލުފުށްޓަށް އައި    2020ރުވަރީ  ފެބު  28އިރު،  އަންގާފައިވާ

ބައްދަލުކޮށް  ފަރާތްތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިޚްތިޔާރުކޮށް  ޓީމުން  އެ  ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި  ސްކޫލުގެ  ކަންކަމާއި، 

އެއްވެސް މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  ކުރެވިގެން    ސާފުކުރިކަމަށާއި،  ތުހުމަތު  ކަމެއްގައި 

ސުވާލެއްކޮށް   އެއްވެސް  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެޓީމުން  ގުޅިގެންވެސް  ަޝކުވާއަކާ  އެއްވެސް  ނުވަތަ 

ސާފުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،   ޕަރސަނަލް    އެޑިޔުކޭަޝންގައި    2020ޗު  މާރި  14މަޢުލޫމާތު  މިނިސްޓްރީގެ 

ފަރާތު ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްޗަށް  ސެކްރެޓަރީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮށް  އެސް.އެމް.އެސް  ފޯނަށް  ގެ 

އެކަން   މިނިސްޓްރީއިން  އެ  އެބަހުރިކަމަށާއި،  މައްސަލަތަކެއް  "ސީރިއަސް"  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ފަރާ މިނިސްޓްރީގެ  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ބަލާފައިވާކަމަށާއި،  ގަތަޙުީޤުޤކޮށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ވާއިދުތަކާ  ތުން 

ގެންދާނެކަ   އެގޮތްވާގޮތުގެ ޢަމަލުކުރަމުން  އަވަހަކަށް މަތިން  ވީހާވެސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  މަށާއި 

ނުނިކުތުމަށާއި  ސްކޫލަށް  ރިޕޯޓުކުރަންދެން  މިނިސްޓްރީއަށް  އައިސް  މާލެ  ހާޒިރުވުމަށާއި،  މިނިސްޓްރީއަށް 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   2020މާރިޗު    17ދު ދީފައިވާކަމަށާއި،  ސްކޫލުގެ އެއްވެސް ކަމަކާ ނުބެހުމަށް އިރުޝާ 

ފަރާތް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއާ ބައްދަލުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާގުޅޭ "ސީރިއަސް" މައްސަލަތަކަކީ  

މަ ކުރުމެއްނެތި،  ސުވާލެއްވެސް  ގުޅިގެން  ތުހުމަތަކާ  އެއްވެސް  އަދި  ބުނެދިނުމެއްނެތި،  އްސަލަ  ކޮބައިކަން 

އެންޓަރޓެއިނެއްވެސް   އަދި  ޓޮލަރޭޓެއް  އަންނަނީކަމަށާއި،  ަޝކުވާ  އަބަދު  ގުޅިގެން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި 
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ދެނެގަތުމަށް  ޙާލަތު  އެއީ ސްކޫލުގެ  ކަމަށާއި،  ދެގޮތެއް  އޮތީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި، 

ނިމުމާއެކު މަ  ރިޕޯޓު  އެކުލަވާލި  ޓީމުން  ވަކިކުރުން  ޒިޔާރަތްކުރި  އަދާކުރަމުންދާ ސްކޫލު    ނުވަތަާޤމުން  ވަޒީފާ 

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެ  ކަމެއްކުރާނެކަމަށް  އެއް  ކޮންމެވެސް  ދެކަމުންކުރެ  މި  ބަދަލުކުރުންކަމަށާއި، 

ވަގުތެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އި، އަދި އެދުވަހުގެ ރޭގެ  އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު އެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލިކަމަށާ

ވަޒީފާއަށް   ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގުޅުމަށްފަހު މައްސަލަ  ފަރާތަށް ފޯނުން  ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ ސުޕަވައިޒަރު މައްސަލަ 

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙަވާލާދީ  ސެކްރެޓަރީއާ  ޕަރމަނަންޓް  މަޑުކުރުމަށް  ގޭގައި  ނުނިކުމެ 

 ން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތުއެ އަންގާފައިވާކަމަށްވެސް

އޮފް   1.3 މިނިސްޓްރީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއަށްފަހު  ނަންބަރު  އެޑިޔުކޭަޝން އަދި  -22(OTHR)ގެ 

SA/22/2020/116  (30    ުދީފައިވ2020ާއޮގަސްޓ "އިންޒާރު"  އެޅުމުގައި ކަމަށާއި،  (  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ 

ފަރާތާ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޕޯޓު  ފަރާތަށް ރިޢާޔަތްކުރި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙިއްާޞކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، 

ވަނަ އަހަރުގެ    2019ގެ  ދުވަހަކުވެސް އަނގަބަހުން ނަޭޞޙަތް ދެވިފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ވަނަ    2020  )ނުވަދިހަ ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ތިރީސް ހަތެއް އިންސައްތަ( އާއި  %94.37އެޕްރައިޒަލް ފޯމުން  

ފޯމުންވެސް   އެޕްރައިޒަލް  ސްކޫލުގެ   %97އަހަރުގެ  ޙާިޞލުކޮށްފައިވާއިރު،  އިންސައްތަ(  ހަތެއް  )ނުވަދިހަ 

ޅި ފަރާތާމެދު އެޅުނު  އްޔަތުން ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެހައިސިވެރިޔާގެ  

ޢަދުލުވެރިކަން ނެތްކަމެއްކަން    ޢީފިޔަވަޅުގެ ގޮތުގައި އިންޒާރު ދިނުމަކީ އެކަމުގައި މައުޟޫ   އިޞްލާޙީފުރަތަމަ  

 ހާމަވާކަމަށެވެ.  

ސަރވިސް   1.4 ސިވިލް  އިންޒާރު  ދިން  އަޅައި  ފިޔަވަޅު  އިްޞލާޙީ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން  މީގެ 

އޮގަސްޓު    30އިލްތިމާސްކުރުމުން    )ށ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގެ ވަނަ މާއްދާ  281ގަވާއިދުގެ  

ގައި ދިން އިންޒާރު އިްޞލާޙުކުރެވުނީކަމަށް ބުނެ އޭގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ހަމަ އެ ނަންބަރުގައި    2020

ދި  2021ޖުލައި    06 ލިޔުން  އިންޒާރު  އިްޞލާޙުކުރެވިފައިވާކަމަށްބުނާ  ލިޔުމުގައި ގައި  އެ  ންކަމަށާއި، 

ކަންކަމާ ބުނެފައިވާ  ގޮތުގައި  ސަބަބުގެ  ގޮތުގައި    އި އިންޒާރުދޭންޖެހުނު  މާއްދާތަކަށް ޙަވާލާކުށުގެ  ދީފައިވާ 
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އެގޮތުން   ސިވިލް    2020އޮގަސްޓު    30ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަމަށާއި،  ދިވެހި  އިންޒާރުގައި  ދިން  ގައި 

ގަވާއިދުގެ   މާއްދާ  271ސަރވިސްގެ  ގެ  ވަނަ  )ށ(  ގެ    1.1،  1.2،  1.3ގެ    1ގެ  )ށ(  ވަނަ    3އަދި 

އިްޞލާޙުކުރެވިފައިވާކަމަށްބުނެ   ޙަވާލާދީފައިވީނަމަވެސް،  ދީފައިވާ    2021ޖުލައި    06ނަންބަރަށް  ގައި 

ވަނަ   7އަދި )ށ( ގެ    1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    271ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ    އިންޒާރުގައި

ޙަވާލާދީ ހަމަތަކާ   2020އޮގަސްޓު    30ފައިވާތީ  ނަންބަރަށް  އިންޞާފުގެ  ޢަދުލު  އިންޒާރަކީ  ދީފައިވާ  ގައި 

 ށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއްގޮތަށް ދީފައިވާ އިންޒާރެއްނޫންކަމަ

ގެ  އެޑިޔުކޭަޝން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2

އިންޒާރު  2020އޮގަސްޓު    22-SA/22/2020/116  (30(OTHR)ނަންބަރު   އެ  އާއި  "އިންޒާރު"   )

ބުނެ  އިްޞލާޙުކު  އޮފް  ރެވިފައިވާކަމަށް  ނަޖުފާ    އެޑިޔުކޭަޝންގެ  އެޑިޔުކޭަޝންމިނިސްޓްރީ  އާމިނަތު  އޮފިސަރ 

އޮފް  ސޮއިކޮށް   މިނިސްޓްރީ  ނަންބަރު  އެޑިޔުކޭަޝން ދީފައިވާ   22-SA/22/2020/116  (06(OTHER)ގެ 

( "އިންޒާރު" އަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނާއި، އަދި 2021ޖުލައި  

ގަވާއިދު   ސަރވިސް  ސިވިލް  ފިޔަވަ  2014ދިވެހި  އިޞްލާޙީ  އަޅާފައިވާ  ޚިލާފަށް  ޅެއްކަމަށް  އާއި 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ނަންބަރު  އެޑިޔުކޭަޝން ކަނޑައަޅައިދިނުމާއެކު،   22-SA/22/2020/116(OTHR)ގެ 

ފައިލުން   ޕަރސަނަލް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުން  އިންޒާރުގެ  އެ  އަދި  ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށާއި  "އިންޒާރު" 

މި  އިތުރުން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮފް  އުނިކޮށްދިނުމަށް  އަންގައި  އެޑިޔުކޭަޝން ނިސްޓްރީ  މައްޗަށް  ގެ 

  ާފަހަގުކެރެވެއެވ.   'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން 

ަފާރުތްނ   .3 ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފާއބެހޭ  ަމްއސަަލ 

ުރުކުރުމްނ،  ަޒްޓަރިއިބުއނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނ

ަފާރ ުހށެަހިޅ  އްިނާކުރކާުރަކަމާށިއ،  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލައށް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުތން 

ަޢ ަފާރުތެގ  ތ.  ުހށެަހިޅ  ުގިޅެގްނ  ުހްނަނޮގާތ  ަކްނޮބުޑުވނަްތްއ    ވިލުުފިށމުަލަތްއ  ުހިރ  ބެެލިނެވިރްނގެ  ްސކުޫލެގ 

ބުެލަމށް   ޙަާލތު  ްސކުޫލެގ  އެ  ުގިޅެގން  ުހށެަހުޅާމ  ަމްއސަަލ  ެއިޑުއޭކަޝަނށް  އޮފް  ިމިނސަްޓރ  ަބާޔްނކްޮށ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2021/278މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މިނަތު އަފްރާ އާދަމް އިބްރާހީމްއާ
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ެއކަުލވިާލަކަމާށިއ، ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ެއްނމަެހިއ  ިމިންސްޓީރެގ ަފާރުތން ީޓެމްއ ެއ ްސކަޫލށް ިޒާޔރްަތޮކށް ިރޕޯޓްެއ  

ުމަވްއޒުަފްނެގ ަމަސްއަކުތެގ ފްެނަވުރ މުަދެވެގްނ އަަހަރުކ ެއއްފަަހުރ ބަަލްނާވެނަކަމްށ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ  

ާމއާްދގިައ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކމާަށިއ، ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ޮކްނެމ ަމާޤަމަކްށ ަވޒީފާ    142ަގާވއުިދެގ   ބާަޔެނއް  ަވނަ 

 ޮއްނަންނާވެނަކަމާށއި، ުމަވްއޒަފަަކްށ ަވޒާީފ ެދވިޭހނުދ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވެމްއަގިއ ޮސިއުކުރަވްނާވެނަކަމާށިއ، 

ްސކްޫލަތުކެގ ަދިރަވުރްނަނށް ންާސާތ ިދުނަމކީ ަސުރާކުރެގ ސާިޔަސެތްއަކަމާށއި، ްޕޮރްގާރްމ ކިުރައްށ ެގނިްދުޔމަށް   3.1

ަފާރތަްތުކން  ަތްއާޔުރުކެރވަިފިއާވ "ޚުިދމުަތެގ ބެލި  ާތާޒކަން  ަތކީެތގެ  ުކުރަމށްފަހު   ެފްނަވުރ ބާަލ ޯފުމ" ުފރަިހމަ 

  10ެގ  ުއޞުޫލ)ޭދްއ( ުމވްައޒަަފުކ ޮސިއުކަރްނާވެނަކަމްށ ެއ    2ެއ ޯފުމަގިއ ްޕިރްނިސޕްަލެގ އިތުުރްނ ްސކުޫލެގ  

ުދވަަހުކ   ޮކްނެމ  ަބާޔްނކޮށްފިައާވަކަމާށިއ،  ަންނަބުރަގިއ  ޯފުމ  ަވަނ  ަފއްިލުކާރަކްނ  ުފރަިހެއ  ްސކުޫލަގިއ  ަމޮކްށ 

ަކަށވުަރުކަރްނާވެނަކަމްށ   ްޕިރްނިސޕްަލ  ަބޔްާނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ،    13ެގ  ުއޞުޫލްސކުޫލެގ  ާމއާްދަގިއ  ަވަނ 

ޯފުމަތުކގިައ   ަފއްިލޮކށަްފިއވާ  ްޕިރްނިސޕްަލަކަމާށއި،  ެޗްކުކަރީނ  ަތކެތި  ެގެނވޭ  ަގިއ  ުއޞުޫލރަަހބުެލަމްށ 

 ެގ މިަތްނ ސިޮއޮކށަްފިއުނާވަކަމާށއި، ަބާޔްނކޮށަްފިއާވޮގުތ

ިދވެހި   3.2 ުމަވއްޒުަފްނަންށ  ެއ  ުކުރުމްނ  ަފުރާވުކަޑ  ަމްސއިޫލްއަޔުތ އާަދުކުރުމަގއި  ީޓަޗުރން  ީލިޑްނގ  ީޓަޗުރްނާނިއ 

ަގާވއުިދ   ަސރިވްސެގ  ެއއީ    2014ިސވްިލ  ައަޅްނޖޭެހެނަކަމާށިއ،  ިފަޔަވޅު  މިަތްނ  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވގުޮތެގ  ަގއި 

ެލަސްނ ޕޭްލްނ ހުށަަހޅަާފިއުނާވ ުމަވްއޒަަފށް  ެގ ަހިއިސްއަޔުތން އަެފާރުތްނ ުކަރްނޖޭެހަކެމްއަކަމށިާއ،  ްޕިރްނިސޕްަލ

ީޕ  ަނޭޞަޙްތ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ންެތަކަމާށއި،  ެހްއެކްއ  ެއްއވްެސ  ެއަކުމގެ  ުބިނަނަމެވްސ  .އޭ  ެދވަިފިއާވެނަކަމްށ 

ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއާިދިއ  ޯފުމަތްއ ުފރަާފިއުނާވަކަމާށިއ، ިމަކްނަކްނ ުފރަިހަމ ުނ   2014ުކެރުވަމކީ 

ެގ    271ެގ   )ށ(  ާމއާްދެގ  ުކށަްތެކްއަކމްަށ  1ަވަނ  ބާަޔްނުކާރ  ަނނަްބުރަގިއ  ަރއުްދިވ  ަވަނ  ަމްއސަަލ  ެވްސ 

 ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

އެދިފައިވަނީ، .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ދިވެހި   މައްސަލަ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިޞްލާޙީ   އެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  މަތިންކަމަށް  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާއި  ާޤނޫނާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
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ނެތްކަމަ ހަމައެއް  ާޤނޫނީ  އަމުރުކުރާނެ  މައްޗަށް  ކޮމިަޝނުގެ  ބާޠިލުކުރަންޖެހޭކަމަށް  ށް ފިޔަވަޅު 

 . އެނގެން އޮވެއެވެ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން

ކުރިން،   .5 ކަނޑައެޅުމުގެ  ގޮތެއް  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައިގައި  ފަރާތަށް  މި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަންބަރުގައި  ލިޔުމުން   އެ  ހަމަ  ބަޔާންކޮށް  އިްޞލާޙުކުރެވުނީކަމަށް  އިންޒާރު  އެ  އަދި  އިންޒާރާއި   01ދީފައިވާ 

ފަހުން،  )އެ އިންޒާރުގެ    2021ޖުލައި    06ކެއް( އަހަރު  އެ  އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނުވަތަ  'އިންޒާރު'  ގައި ދީފައިވާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމައި އެފަރާތަށް ދީފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ނަތީޖާއަކަށް ތަރުތީބުވާނޭ ގޮތަށް  

އޮފް   ނަންބަރު  އެޑިޔުކޭަޝންމިނިސްޓްރީ  (  2021ސެޕްޓެންބަރު    13)AC/JVF/2021/21-22 ގެ 

ނުގެންދިއުމަށާއި،   ކުރިއަށް  މިހިނދަށް  ކަމެއް  އެއްވެސް  ގުޅިގެން  އާ  ފުރުަޞތު'  އެއީ  'ޖަވާބުދާރީވުމުގެ 

ފިޔަވަޅެއް  އިތުރު  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އިންޒާރުގެ  ދީފައިވާ  ލިޔުމުން  ގެއްލުމެއްކަމަށްވާތީ    އިޢާދަނުކުރެވޭނެފަދަ 

ފަރާތާމެދު   ހުށަހެޅި  އިތުރުން  މައްސަލަ  ކޮމިަޝންގެ  ރައްދުވާ ސިވިލް ސަރވިސް  މައްސަލަ  ނޭޅުމަށް  މިހިނދަށް 

އޮފް   ނެރެދިނުމަށް  އެޑިޔުކޭަޝންމިނިސްޓްރީ  އަމުރުކޮށް  އަންގައި  މައްޗަށް  ފަރާތުން ގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އްގައި އެ ފިޔަވަޅެއް ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެކަމުގެ ަޝކުވާ  އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި ޙާލަތެއިވީނަމަވެސް،  އެދިފަ

ޙައްުޤ   ހުށަހަޅުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަރާތަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު  މައްސަލަ    2008/2ާޤނޫނު 

ލިބިދީފައިވާތީ،   ދަށުން  ގެ  ާޤނޫނު(  ހުށަހެޅި  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަގުތީމައްސަލަ  އެދިފައިވާފަދަ  އަމުރެއް ފަރާތުން   

ނެތްކަމަށް   ނަންބަރު  ނެރެދެވެން  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ޖަނަވަރީ    VTR/VA/2022/6  (17-200ވަޒީފާއާބެހޭ 

 'ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. ( 2022

ދެވުނު    ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަށްމި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް   .6

މައްސަލަ   ނުވާކަމާއިފަރާތުން  ރައްދުވި  ފުރުަޞތުގައި  ހުށަހަޅާފައި  ހެއްކެއް  ޝަފަހީ  މައްސަލަ   އަދި  އެއްވެސް 

ގޮތުގައި   ހެކިންގެ  ަޝފަހީ  ފަރާތުން  އެފަރާތުގެ    05ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް،  ނަން  ފަރާތެއްގެ  )ފަހެއް( 

ފާއިތުވި   މުއްދަތު  ދީފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ލިސްޓު  ހެކިންގެ  ޝަފަހީ 
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މަޖިލީހުން  ފަހުންކަމުގައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަޝފަހީ ހެކި ލިސްޓު ބަލައި ނުގަތުމަށް މައްސަލަ ބެލި  

 ނިންމާފައިވާނެއެވެ.  

ގައި ދީފައިވާއިރު،   2020އޮގަސްޓު    30މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދިން އިންޒާރު   .7

އިންޒާރު  އެ އިންޒާރު ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް އިލްތިމާސްކުރުމުން، އެ އިންޒާރުގައި  

ކަންތައްތަކަކާއި،   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަބަބެއްކަމަށް  އެ ޙަވާލާދިން  ހަމަ  ބަދަލުކޮށް  މާއްދާތަކެއް  ދީފައިވާ 

ނަންބަރުން)ރިފަރެ ބުނުމަށް    ންސް(  ބުނާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދީފައިވާކަމަށް  އިންޒާރެއް  އިތުރު  އަލުން 

 ؛ނަޒަރުކުރާއިރު

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަޅާފައިވާ އިންޒާރު ފިޔަވަޅާ   7.1 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުން މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުމުން   އިލްތިމާސްކުރަން  ކޮމިަޝނަށް  ކުރާ  ކޮގުޅިގެން  ކަން  އާންމުކޮށް  މި  ން  އުޞޫލުމިަޝނުން 

ގޮތް    މައްސަލައާ ހިނގައިދިޔަ  ކަން  ހޯދުމަށްފަހު  އިން  އެޑިޔުކޭަޝން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅޭ 

ރިޕޯޓުގައި   އެކުލަވާލާފައިވާ  މައްސަލައިގައި  މި  ބެލުމަށްފަހު  ލިޔެކިޔުންތައް  ރިޕޯޓާއި  މައްސަލައިގެ  ބަލައި، 

ގައި ދީފައިވާ   2020އޮގަސްޓު  30ޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ މާއްދާތަކާއި، މައްސަލަ ހުށަހެ ޙަވާލާފިޔަވަޅު އެޅުމަށް 

މިއީ ލިޔުމުގެ   ކަމަށާއި،އިންޒާރު ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކާއި ފުށުއެރުމެއް ހުރިކަން ފާހަގަވެފައިވާ

ފައިވާ  ދީޙަވާލާ ކުށަކުން ވެފައިވާކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން އަންގަވާފައިވާކަމަށާއި، އަދި އިންޒާރު ލިޔުންތަކުގައި  

ނަންބަރުތަކަށް   އެ  ރިޕޯޓުގައި  މައްސަލައިގެ  ގެނެވިފައިވަނީ  ބަދަލު  އަޅަން  ޙަވާލާމާއްދާއަށް  ފިޔަވަޅު  ދީ 

 ލަފާދީފައިވާތީކަމަށެވެ.  

ލިޔުމަށް ވަކިވަކިން  7.2 އިންޒާރުގެ  ތާރީޚެއްގައި ދީފައިވާ  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެ  ދެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

  ؛ގެނެވިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އަންނަނިވި ނުކުތާތަކުގައެވެ. އެގޮތުންއް ނުވަތަ އިސްލާހެއް ލިއިރު، ބަދަލެ ބެ

ފަރާތަށް   7.2.1 ހުށަހެޅި  ދީފައިވާ    2020އޮގަސްޓު    30މައްސަލަ  އޮފް  ގައި  ގެ  އެޑިޔުކޭަޝންމިނިސްޓްރީ 

ގައި  2020އޮގަސްޓު    SA/22/2020/116-OTHR)22  (30ނަންބަރު   "އިންޒާރު"  ރު  "މިހާ ( 

މަޢުލޫ  ބޭނުންވާ  ދަރިވަރުންނަށް  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  މަންހަޖު  ގެންދާ  ގޮތަށް  ކިޔަވައިދެމުން  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  މާތުތައް 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު    ފޯރުކޮށްނުދެވުމާއި"  ފަރާތަށް   2021ޖުލައި    06މިފަދައިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

އޮފް  ދީފައިވާ   ނަންބަރު  އެޑިޔުކޭަޝންމިނިސްޓްރީ   22-SA/22/2020/116  (06(OTHER)ގެ 

 މަންހަޖު  "ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދެމުން ގެންދާއިރު މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ޤައުމީ ( "އިންޒާރު" ގައި  2021ޖުލައި  

ޢަލާމާތެއް   އެއްވެސް  ދީފައިވާކަމުގެ  ސަމާލުކަން  ކަންކަމަށް  ބައެއް  މުހިއްމު  ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ  ކުރުމުގައި  ތަންފީޒް 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވުމާއި.." 

އެޅުމަށް   7.2.2 ފިޔަވަޅު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ ލާ ޙަވާއަދި  ބަލާއިރު،  މާއްދާތަކަށް  ދީފައިވާ 

ފަރާތަށް   އޮފް    2020އޮގަސްޓު    30ހުށަހެޅި  މިނިސްޓްރީ  ދީފައިވާ  ނަންބަރު އެޑިޔުކޭަޝން ގައި  ގެ 

OTHR)22-SA/22/2020/116  (30    ުފިޔަވަޅު 2020އޮގަސްޓ އެފަރާތަށް  ގައި  "އިންޒާރު"   )

ގެ    3އަދި )ނ(    1.1،  1.2، 1.3ގެ    1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(    271ގަވާއިދުގެ  ވިސްގެ  ރ ސަ  ދިވެހި ސިވިލް އަޅާފައިވަނީ  

އޮފް    ދަށުން  މިނިސްޓްރީ  ބުނާ  އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ގެ  އެޑިޔުކޭަޝންކަމަށް 

( "އިންޒާރު" ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  2021ޖުލައި    06)  OTHR)22-SA/22/2020/116ނަންބަރު  

ވަނަ    1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    271ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ    ފަރާތަށް

 ކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން   7ނަންބަރާއި އަދި  

 ؛ގައި  1.1، 1.2، 1.3ގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  271އެގޮތުން މި ދެ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު،  7.2.3

ފަންތީގައި އެ   މި ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ، އިޞްލާޙު ވުމަށް ފުރުޞަތުދީ ތަކުރާރުވާނަމަ، ވަޒީފާގެ )ށ(.    271" 

ނުނިކުމެ ހުރުމަށް އެންގިދާނެކަން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން   ދަށްކުރެވިދާނެކަމާއި، ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު  

 އަންގައި އިންޒާރު ކުރެވޭނެއެވެ.   ވަކި ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެކަން 

ދަރަޖަ  (.  1)  ކުށުގެ  އޮފް (  )ދޭއް   2ވަޒީފާގެ  ކޯޑް  ގަވާއިދާއި،  ޤާނޫނާއި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް   ކޮންޑަކްޓާއި،   ދިވެހި 

އަދާކުރާ އޮފީހުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާއި، މި ގަވާއިދާ   ކޮމިޝަންގެ ސަރކިއުލަރތަކާއި އެންގުންތަކާއި އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާ 

 ؛އެކަށައަޅާފައިވާ ޕޮލިސީތަކާ  ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން 

 ޚިލާފުވުން   ގަސްތުގައި   1.1

 އިހުމާލުވުން އެއިންކަމަކަށް    1.2



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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 ".ޕޮލިސީއަކާ ޚިލާފުވުން  ފަރުވާކުޑަ ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއިން ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ   1.3

 ؛ގައި 3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  271އަދި  7.2.4

ފަންތި "  ވަޒީފާގެ  ބަލައި،  ބޮޑު މިނަށް  ކުޑަ  އެކުށެއްގެ  މި ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ،  ވަޒީފާއަށް  ދަށް   )ނ(  ކުރުން، 

 ".ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވި ދާނެއެވެ  ނުކުތުން މަނާ ކުރުން ނުވަތަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރުންވެސް 

 ".ފަރާތެއް ގެންގުޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުން  ( މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން އަދި އެފަދަ 3) 

ފަރާތަށް  މި 7.2.5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ދީފައިވާ    2021ޖުލައި    06ފަދައިން  ގައި 

 ؛މާއްދާގައި  އިވާދީފަޙަވާލާއިންޒާރުގައި 

ފަންތީގައި އެ   މި ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ، އިޞްލާޙު ވުމަށް ފުރުޞަތުދީ ތަކުރާރުވާނަމަ، ވަޒީފާގެ   . )ށ(   271" 

ނުނިކުމެ ހުރުމަށް އެންގިދާނެކަން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ދަށްކުރެވިދާނެކަމާއި، ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް 

 .ންގައި އިންޒާރު ކުރެވޭނެއެވެ އަ  ވަކި ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެކަން 

 :))ދޭއް   2ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ  

ކޮންޑަކްޓާއި، (.  1)  އޮފް  ކޯޑް  ގަވާއިދާއި،  ޤާނޫނާއި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ސަރކިއުލަރތަކާއި   ދިވެހި  ކޮމިޝަންގެ 

ވަޒީފާ  މުވައްޒަފެއް  އެ  މި   އެންގުންތަކާއި  ގަވާއިދާއި،  ހަދާފައިވާ  އޮފީހުން  މަތީން އަދާކުރާ  ގޮތުގެ  ޚިލާފުނުވާ   ގަވާއިދާ 

 ؛އެކަށައަޅާފައިވާ ޕޮލިސީތަކާ 

 ގަސްތުގައި ޚިލާފުވުން   1.1

 އެއިންކަމަކަށް އިހުމާލުވުން   1.2

 ".ޕޮލިސީއަކާ ޚިލާފުވުން  ފަރުވާކުޑަ ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއިން ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ   1.3

 ؛ނަންބަރުގައިވަނަ  7އަދި އެ މާއްދާގެ 

 ".މަސައްކަތްތައް ނުކުރުން  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެހެން މުވައްޒަފުންނާއެކު ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭފަދަ .  7" 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   7.2.6 ދެވުނު    2021ޖުލައި    06މިފަދައިން  ކުރިން  ލިޔުމަކީ  ދީފައިވާ    އިޞްލާޙީ ގައި 

އިދާރީގޮތުން   ލިޔުމުގައި  އި  ލިޔެވިފައިވާފިޔަވަޅު  އިތުރު ްޞކުށެއް  އަދި  ލިޔުމެއްކަމާއި،  ދެވުނު  ލާޙުކޮށް 
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 06ފަރާތުން ބުނެފައިވުމުގެ އިތުރުން،  އްދުވި  ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ދިން ލިޔުމެއް ނޫންކަން މައްސަލަ ރަ

 ތާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާގައި އިްޞލާޙުކޮށް ދެވުނު އިންޒާރުގައި ގެނެވިފައިވާ ބަދަލަކީ    2021ޖުލައި  

މައްސަލައާ ހުށަހެޅުނު  ރިޕޯޓުގައިގައި    2020ޖޫން    11ގުޅިގެން    ބެހޭގޮތުން  ފިޔަވަޅު    އެކުލަވާލެވުނު 

މާއްދާ ހަވާލާދީފައިވާ  އަދި  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ނިންމާފައިވާ  އޮތްތައްއެޅުމަށް  އެނގެން  މި ކަން  އިރު 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  7.7ރިޕޯޓުގެ   ނަންބަރުގައި  ފަހުން    ވަނަ  އިޞްލާޙަކީ  ދެ  އަލަށް ނުވަތަ  ދެންނެވުނު 

ގައި   2020އޮގަސްޓު    30  އްސަލައިގައިމި މަގެނެވުނު އުނި އިތުރުކަމެއް ނޫންކަން އެނގެން އޮތަތީ،  

ތާރީޚުގެ  ދީފައިވާ   ލިޔުމަކީ  އެ  ދިނުމަށްފަހު  އިންޒާރު  ލިޔުން  ލިޔުމެއްކަމަށް    ބާތިލުއިޞްލާޙުކުރެވުނު 

ގޮތުގައި  އެހެންކަމުންބަލަންޖެހޭނެކަމާއި،   ފިޔަވަޅެއްގެ  އިްޞލާޙީ  މައްސަލައިގައި  ބަލަންޖެހޭނީ    މި 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އިޞްލާޙުތަކާއެކު   ލިޔުމުގައި  އިންޒާރުގެ  ގައި ދީފައިވާ    2021ޖުލައި    06މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށްކަމަށް ދެކެމެވެ.  

މީގެ އިތުރުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް  .8

ޕަރމަނަން ޒިންމާދާރު  ލިބިދީފައިވައިރު،  އިދާރާތަކުގެ  ދަށުގައިވާ  މިނިސްޓްރީގެ  ހިމެނޭ  ސެކްރެޓަރީން  ޓް 

ޕަރމަނަންޓް  އެމިނިސްޓްރީއެއްގެ  ލިބިދީފައިވަނީ  ބާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިސްލާޙީ  އިސްވެރިންނާމެދު 

ކޮމިަޝނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޕްރިންސިޕަލްއަކީ  ސްކޫލުގެ  އޮންނައިރު،  އެނގެން    ސެކްރެޓަރީއަށްކަން 

ބާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިސްލާޙީ  ފަރާތަކާމެދު  އެފަދަ  ނޫންކަމަށްބުނެ  އިސްވެރިއެއް  ޒިންމާދާރު  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ވަނަ މައްދާ މާނަކުރުމަކީ ާޤނޫނީ    32ގެ    2014ވޭކަމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  ސުޕަވައިޒަރަށް ލިބިދެ

 ހެޅި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަ

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 32ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  8.1

ހ( މިނިސްޓްރީތަކާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް ފިޔަވައި، އިދާރީގޮތުން ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގާ އިދާރާތަކުގެ  )"

 ".އޮނިގަނޑުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މަޤާމުގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކީ އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއެވެ އިދާރީ  

 ؛މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހަމަ އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 8.2
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އަށް ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް  ށ( ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް ނުވަތަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް )"

ލޯކަލް   އިދާރާތަކާއި،  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ގޮތުގައި  އޮފީހެއްގެ  ވަކި  ސަރުކާރުގެ  މިނިސްޓްރީތަކާއި،  ގޮތަށް،  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ 

މަ  އިސް  އެންމެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އޮނިގަނޑުގައި  އިދާރީ  އިދާރާތަކުގެ  ދަށުގައިވާ  އިދާރާތަކުގެ  ހުންނަ  ކައުންސިލް  ޤާމުގައި 

 ".އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ މުވައްޒަފަކީ އެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   265ގެ    2014މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު   8.3

 ؛ ގައި

ސެކްރެޓަރީ، ނުވަތަ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ށ( އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވަނީ، ޕަރމަނަންޓް  )"

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ފަރާތަކާ މެދު އިޞްލާޙީ  

އިދާރާއެ  ދަށުގައިވާ  މިނިސްޓްރީއެއްގެ  ނަމަވެސް  ކޮމިޝަނުންނެވެ.  ސިވިލް ސަރިވސް  ސަރވިސްގެ  ފިޔަވަޅުއަޅާނީ،  އްގެ ސިވިލް 

އެންމެ އިސްވެރިއެއް ނަމަ، އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެވެ. އަދި  

ފިޔަވަޅު   މުވައްޒަފަށް  އިސް  އެންމެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އިދާރާއެއްގެ  ދަށުގައިވާ  އިދާރާއެއްގެ  ކައުންސިލްގެ  އެ  ލޯކަލް  އަޅާނީ 

 ". ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލެވެ 

ހު 8.4 މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ސްކޫލަކީ މިފަދައިން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ށަހެޅި 

ކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝންގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ތަނެއްކަން އެނގެން އޮންނަ

ދިވެހި   އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ސެކްރެޓަރީކަން  ޕަރމަނަންޓް  އިސްވެރިޔާއަކީ  ޒިންމާދާރު  އެޑިޔުކޭަޝންގެ 

ވަނަ މައްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް   32ގެ    2014ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  

އި އެންމެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ގޮތަށްރިޕޯޓުކުރާގޮތަށް  މުވައްޒަފު  އެ ސް  ފަރާތަކީ  ހަމަޖައްސާފައިވާ   

އިދާރާއެއްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކަމަށްވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ  

ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނޫންކަން އެނގެން އޮންކަމާއި، އެފަރާތް  

ކުރަންޖެހޭ   ހުންނަ  ރިޕޯޓު  މަޤާމުގައި  އޮފިސަރގެ  އެޑިޔުކޭަޝން  އެޑިޔުކޭަޝންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތަކީ 

އޮތަތީ،   ބަހުން އެނގެން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ފަރާތަކީ ފަރާތްކަން މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙާލަތުގައި  މި 

ގަވާއިދު   ސަރވިސް  ސިވިލް  ބަޔާންކުރާފަދަ  265ގެ    2014ދިވެހި  މާއްދާގައި  އިދާރާގެ    ވަނަ 
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މައްސަލަ    ޔާކަމަށްއިސްވެރި އޮފިސަރު ސޮއިކޮށް  އެޑިޔުކޭަޝން  ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  އިޞްލާޙީ  ބުރަނުވެވޭތީ، 

ހަމައެއް   ބަލާނެ  ލިޔުމެއްކަމަށް  ޚިލާފު  އުސޫލުތަކާ  ާޤނޫނީ  އިންޒާރަކީ  ދީފައިވާ  ލިޔުމުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

 އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  

އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އެކަށިގެންވާ މި މައްސަލަ .9

މައްސަލައިގައި   މި  ަޝކުވާއެއްކަމަށްވާތީ،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެ  ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށް  އަޅާފައިވާ  ސަބަބެއްނެތި 

އަޅާ ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިބަލަންޖެހޭނީ  ފިޔަވަޅަ ްޞފައިވާ  ނަންބަރު    ކީލާޙީ   2008/2ާޤނޫނު 

ާޤނޫނު( ގެ   ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ އަދި ފުރިހަމަ    19)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ފިޔަވަޅެ އަޅާފައިވާ  ކުރުމަށްފަހު  ފުރިހަމަ  އިޖުރާޢަތުތައް  ަޤބޫލުކުރެވޭކައްތޯ  ކުރަންޖެހޭ  އެގޮތުން    މާއި،ބެލުންކަމަށް 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު 

މާއްދާގައި  މި  ތަބާނުވާނަމަ،  މިންގަނޑުތަކަށް  އަޚްލާޤީ  މަސައްކަތުގެ  ތަބާވާންޖެހޭ  ފިޔަވަޅުތަކުގެ   "މުވައްޒަފުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ".ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ  ނަ އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅަން ފެން

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 19މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި މި ާޤނޫނުގެ  9.1

 .ހިމެނޭނެއެވެ  ކަންތައްތައް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު" ގެ މާނައިގައި އަންނަނިވި  "

 ؛ދިނުން ނަޞޭޙަތް (1)

 ؛ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން (2)

 ؛ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުވުން   14ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން   (3)

 ".ހުރި މަގާމަށްވުރެ ދަށްމަގާމަކަށް ބަދަލުކުރުން  (4)

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 19އަދި މި ާޤނޫނުގެ  9.2

ފިޔަވަޅެއްތޯ "  އެކަށީގެންވާ  ފިޔަވަޅަކީ  އަޚްލާޤީ  އަޅާފައިވާ  މުވައްޒަފަކާމެދު  ވަކި  ފަރާތުން  މަސައްކަތުގެ  ބެލުމަށްޓަކައި،   ވަޒީފާދޭ 

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

އެޅުމުގައި އެފިޔަވަ  ގެއްލުމާއި، ،  ޢަމަލުކުރިގޮތާއި  ޅު  ލިބުނު  ޚިލާފުވުމުން  މިންގަނޑާ  އަޚްލާޤީ  މުވައްޒަފަކު   އެމުވައްޒަފަކު  އެ 

 ".މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ކުރިން ބަހައްޓަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ 
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ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލިޔުމުން ދީފައިވާ    އިޞްލާޙީހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   9.3

ނަންބަރު   އެޑިޔުކޭަޝންގެ  އޮފް  ( 2021ޖުލައި    06)  22-SA/22/2020/116(OTHER)މިނިސްޓްރީ 

 ؛ގައި އެފަރާތަށް އިންޒާރު ދެވުނު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި"އިންޒާރު" 

ސްކޫލުގެ  "  ތިޔަ  ގުޅިގެން،  ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކާ  މިނިސްޓްރަށް  ބަޔާންކޮށް  މައްސަލަތައް  ހުރި  ސްކޫލުގައި  ވިލުފުށި  ތ. 

ބެލުމަށް ދިޔަ ޓީމުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު    ޙާލަތު 

އާދަކާދަތައް ނައްތާލުމަށް ވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ  ސްކޫލުގައި މާކުރިން ހުރި ނޭދެވޭ    ވިލުފުށި 

ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދެމުން ގެންދާއިރު މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން  ، ބައެއް ކްލާސްތައް އޮބްޒަރވްކޮށް ބެލުމުން ،  ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށާއި 

ހަޖު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ މުހިންމު ބައެއް ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް  ގެންދާ ޤައުމީ މަން 

ބައެއް މުވައްޒަފުން ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުނުވެ ކްލާހަށް ވަނުމާއި، ލީޑިންގ ޓީޗަރުންވެސް އެ  ،  ފާހަގަކުރެވިފައިނުވުމާއި ޢަލާމާތެއް  

ދާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި، ލެސަންޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރާ މުވައްޒަފުންނާމެދު  ޓީޗަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަ 

ތަފާތުކުރުންތައް   މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ނުބެލުމާއި،  މަސައްކަތްކުރޭތޯ  އިޞްލާޙުކުރަން  ޓީޗަރުން  ޓީޗަރުން،  ލިޑިންގ 

ފިޔަވަ ، ގެންގުޅުމާއި  އިޞްލާޙީ  އޮންނަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބެލެނިވެރިންނާއި  ސްކޫލާއި  އިހުމާލުވުމާއި،  އެޅުމުގައި  ޅުތައް 

މެދުގައި   ދަރިވަރުންގެ  ކުޑަވުމާއި،  ގުޅުންތައް  އޮންނަންޖެހޭ  މެދުގައި  މުއައްސަސާތަކުގެ  ރަށުގައިވާ  ހީނަރުވުމާއި،  ގުޅުންތައް 

ޢަމަލުތައް ކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުތައް    ނާސްތާ ދިނުމުގެ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ، ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅުމާއި 

ފަރުވާކު  ހައިސިއްޔަތުން  ޑަ ހެދުމުގައި  ވެރިޔާގެ  ހޯދައިދިނުމުގައި  ކުރިއެރުންތައް  މަޤާމުގެ  ލިބެންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރުމާއި، 

ސެކިއުރިޓީ   ސްކޫލުގެ  ބެލިފައިނެތުމާއި،  ތައްޔާރުކުރޭތޯ  ބަރާބަރަށް  ރިޕޯޓުތައް  މާލީ  އިހުމާލުވެފައިވުމާއި،  މަސައްކަތްކުރުމުގައި 

ނެތުމު  ބެލެހެއްޓިފައި  ސަބަބުން  މިވަގުތު  މަގެއް  ގެ  ލިބިދާނެ  ގެއްލުމެއް  ތަކެއްޗަށް  މުދަލަށާއި،  އަގުބޮޑު  ހުރި  ސްކޫލުގައި 

ވިސްނުމަށް ބަލާއިރު، ޕްރިންސިޕަލް    ވިލުފުށި ،  ފަހިކޮށްދެވިފައިވާކަމަށާއި  މިހާރުގެ  މުޖުތަމަޢުގެ  ޙާލަތާއި  ވަށައިގެންވާ  ސްކޫލުގެ 

 ސިއްޔަތުން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ނެގުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވުން."  އާމިނަތު އަފްރާ އާދަމް ސްކޫލުގެ ވެރިޔާގެ ހައި 

ދެވުނު   9.4 އިންޒާރު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިންޒާރުގައި  ދެންނެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މިފަދައިން 

ހެންކަމުން  )ފަނަރަ( ސަބަބެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެ  15ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ  

އިންޒާރު   ލިޔުމުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މައްޗަށް   ސަބަބުތައް  ދީފައިވާ މި  އެފަރާތުގެ 

ން ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވަކިވަކި  ކަންކަމަށްއެ  ބެލުމަށްޓަކައި  ތޯ  ސާބިތުވޭ

ފަރާތަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލިޔުމުން އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ވިލުފުށި ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ހުރި  
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ޓީމެއް   އެޑިޔުކޭަޝންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގުޅިގެން  އެރަށަ  2020މާރިޗު    01ކަންބޮޑުވުންތަކާއި  ށް ގައި 

އޮންނަކަމާއި،   އެނގެން  ރިޢާޔަތްކޮށްކަން  ރިޕޯޓަށް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ބައްދަލުކޮށް  ބެލެނިވެރިންނާ  ވަޑައިގެން 

 ؛ ދެންނެވުނު ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންކަމަށް ޚުލާސާ ގޮތެއްގައި ބަލާއިރު

ގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް  އެ ރިޕޯޓަކީ ތ. ވިލުފުށި ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް )މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް( އާ ގުޅޭ 9.5

ހުށަހެޅުނު ަޝކުވާތަކާއި ގުޅިގެން، އެ ސްކޫލުގެ ހާލަތުބެލުމަށް އެ ރަށަށް ގޮސް އެ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި  

އެހެނިހެން   މަޢުލޫމާތާއި  ލިބިފައިވާ  ބައްދަލުކޮށް  ޕްރިންސިޕަލްއާއި  އަދި  ބެލެނިވެރިންނާއި  ޓީޗަރުންނާއި 

ރިޢާޔަތްކޮށް އެގޮތުން  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ރިޕޯޓެއްކަން  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ތަޙުީޤުޤ   

ތެރޭގައި،  ޓީމަށް   ކަންކަމުގެ  ކަންކަމުގެ  ފާހަގަކުރެވުނު  ޕެޓިަޝންގައިވާ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ބެލެނިވެރިންގެ 

ބަދަލުކުރެވުނުއިރު ސްކޫލަކަށް  ޕައިލެޓް  ދަންފަޅި  އެއް  ސްކޫލް  ވިލުފުށި  ބެލެނިވެރިންނާއި    ތެރޭގައި، 

ޚިޔާ  ބެލެނިވެރިންގެ  ހޯދައިވާނުވާކަމަށާއި،  ޚިޔާލެއް  ބެލެނިވެރިންގެ  ނުއައްސަވާކަމަށާއި،   ލުމަްޝވަރާކޮށް 

ނިކުތުމަށް  މީޓިންގއިން  ބެލެނިވެރިން  ދައްކާ  ވާހަކަ  ނުޖެހިގެން  ހިތްހަމަ  ކަންކަމާ  މީޓިންގތަކުގައި 

ގެއަށް ކުދިން  އަންގާކަމަށާއި،  ފަތިހުގެ    ޕްރިންސިޕަލް  ފޮނުވާކަމަށާއި،  ހޯމްވޯކްއާއެކު  ބައިވަރު  ފޮނުވާއިރު 

ކަސްރަތަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމުގައި ދަރިވަރުން ގެންދިޔުމުގެ ކަންތަކުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް 

ގްރޫޕު ވައިބަރ  ކޮމިއުނިޓީ  ސްކޫލުގެ  ބަލައިގެންފައިނުވާކަމަށާއި،  އެކަން  ބެލެނިވެރިން  ހާމަކުރުމުންވެސް  ގައި 

ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ނުލިޔެވޭގޮތަށް  ގްރޫޕުގައި  ބެލެނިވެރިންނަށް  ފާޅުކުރުމުން  ޚިޔާލު  ނުޖެހިގެން  ހިތްހަމަ 

މެނޭޖްމަންޓާއި   ސްކޫލުގެ  ބެލެނިވެރިންނާއި  ރައްޔިތުންނާއި  އާންމު  ރަށުގެ  މުޚާތަބުކުރާގޮތުން  ޕްރިންސިޕަލް 

އޮ  ޕްރިންސިޕަލްއާ  ދެކޭކަމަށާއި،  ޚާއްސަކޮށް  ބެލެނިވެރިން  ހީނަރުވެފައިވާކަމަށް  ވަރަށް  ގުޅުން    ސްކްލާންނަ 

ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ދަތިވެގެން ޓީޗަރުން ޕްރިންސިޕަލްއާއި ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުން ޓީޗަރާ 

ލިބިފައިވާކަމަ ބެލެނިވެރިންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ކިޔާފައިވުމުގެ  އެއްޗެހި  މެދުގައި  ދިމާލަށް  ކުދިންގެ  ޓީޗަރުން  ށާއި، 

ދުވަހަކަށް   ދުވަހެއް  ފެންވަރު  އަޚުލާީޤ  ކުދިންގެ  ގެންގުޅޭކަމަށާއި،  ތަފާތުކުރުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ހުންނަ   މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  އަޚުލާީޤ  ފުރުމުގައި  ފޯމު  ޑިސިޕްލިނަރީ  ދަރިވަރުންގެ  ގޯސްވަމުންދާކަމަށާއި، 

ފޯމު ފު ޕްލޭނެއް  ކުދިންގެ ފޯމު ނުފުރައި  ޓީޗަރު ލެސަން  ތަފާތުކުރާކަމަށާއި،  މެދުގައި  ރުމުގައި ދަރިވަރުންގެ 
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ވަންނަކަމަށާއި،   ކްލާހަށް  އޮބްޒަރވްކޮށް ނެތި  ރަނގަޅަށް  ކިޔަވައިދިނުން  ޓީޗަރުންގެ  ޓީޗަރުންނަށް  ލީޑިންގ 

ދަރިވަރު  ތަންފީޒުކުރަމުންދާ  އެކުލަވާލައި  މިނިސްޓްރީއިން  ނުކުރެވޭކަމަށާއި،  ގުޅުންހުރި  މޮނިޓަރ  ންނާ 

އެފަދަ   ވިދާޅުވާއިރު  ޕްރިންސިޕަލް  ދާކަމަށް  ހަދަމުން  ދެކޮޅު  ޓީޗަރުން  ފާޅުގައި  ޢަމަލުކުރުމަށް  ޕޮލިސީތަކަށް 

ފައިސާގެ   ހޯދާފައިވާ  ފަންޑްރެއިޒްކޮށްގެން  ބެލެނިވެރިން  ނޭޅޭކަމަށާއި،  ފިޔަވަޅު  އިސްލާޙީ  މުވައްޒަފުނާމެދު 

ދުމުން އެފައިސާގެ ތަފްޞީލު ބެލެނިވެރިންނަށް ހިއްސާކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ތަފްީޞލު ހޯދުމަށް ބެލެނިވެރިން އެ

ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށާއި، ޕީ.ޓީ.އޭ ގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްސީލު އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ނޯޓިސް  

ނެރެފައިނުވާކަމަށާއި،   ކްލަބު  ބޯޑަށް  މުއައްސަސާތަކާއި  އެކިއެކި  ރަށުގެ  ކުރާ  ޖަމާއަތްތަކުން  ޖަމްއިއްޔާ 

އަނބުރާ މާއިޖުތި އެފަރާތްތައް  ނުލިބޭކަމަށާއި،  އެއްބާރުލުން  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތުން  ސްކޫލުގެ  ކަންކަމުގައި  އީ 

އެބަހުރި އޮންނަ  ކަފޮނުވާލާފައި  މުޖުތަމައުއާއި  ރަށުގެ  ރައްޔިތަކަށްވާއިރުވެސް  ރަށުގެ  ޕްރިންސިޕަލްއަކީ  މަށާއި، 

ހީނަ ގުޅު ވަރަށް  ޕްރިންސިޕަލް  ން  ގޮސްފައިވަނީ  ބޮއްސުންލައިގެން  ކަންތައްތައް  ގިނަ  ސްކޫލުގެ  ރުކަމަށާއި، 

ގެންގުޅޭ ހަރުކަށި އުސޫލުތަކާއި ގޮތްދޫނުކުރުމާއި އެހެން މީހުންނަށް އިޚްތިރާމް ކުރުމުގެ ސިފަ ނެތުމާއި އަދި  

ސިޕަލްގެ ކިބައިގައި ނެތުމުން ކަމަށް ބެލެނިވެރިންނަށް  ޓީމެއް ގޮވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ާޤބިލުކަން ޕްރިން 

ސްކޫލަށް އެ  ޕްރިންސިޕަލެއް  ރަނގަޅު  ހުރި  ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ  ހަރުދަނާ  ދިނުމަށް    ފެންނާތީ  ހަމަޖައްސައި 

 ބެލެނިވެރިން އެދޭކަމަށެވެ.  

މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ސްކޫ 9.6 ބޯޑުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ލު ބޯޑުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި  މީގެ އިތުރުން ސްކޫލު 

ލްއާއި ލީޑިންގ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ފިތުނަ އިންތިހާއަށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޕްރިންސިޕަ

ޕްރިންސިޕަލް  މިހާރު  އެޅުވުމަށް  މަގަށް  ހަމަ  ކަންކަން  ސްކޫލުގެ  ބަލައިނުގަނެ  އިރުާޝދުތައް  ޓީޗަރުންގެ 

މަސައްކަތްތަކަށް މުވައްޒަފުން  ކުރައްވާ  ބައެއް  ތަންފީޒުކުރުމަށް  އެކަންކަން  ގޮންޖައްސަވައި  ފާޅުގައި   

ވަނަ    2019އަދި    2018ހުރަސްއަޅާކަމަށާއި، ސްކޫލުގައި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންނަށް ބުލީކޮށް  

ރާމާ ކުޅުވިކަމަށާއި، އަހަރު ސްކޫލުގެ އެސެންބްލީގައި ދަރިވަރުން ލައްވައި އެފަދަ ޓީޗަރުންނަށް ހަޖޫޖަހައި ޑް

ގޯސްކުރުމަށް  ކަމެއް  ކޮންމެ  ވައްދާ  ބެލެނިވެރިން  ތެރެއަށް  ކަންކަމުގެ  އެތެރޭގެ  ސްކޫލުގެ 

ފަތުރައި   ވާހަކަ  ދޮގު  ޕްރޮގްރާމާމެދު  ޕައިލެޓް  ޕްރޮގްރާމާއި  ނާސްތާ  އެގޮތުން  މަސައްކަތްކުރާކަމަށާއި، 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ހި ކުދިންގެ  އަދި  ޓީޗަރުންނާއި  ބައެއް  އުފެއްދުމަށް  ބެލެނިވެރިންނާއި  ނަފްރަތު  ޕްރިންސިޕަލްއާމެދު  ތްތަކުގައި 

 ސްކޫލުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އިސްކޮށް ތިބެ ތަފާތު ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.  

ބަލާއިރު،  9.7 ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ކަންކަމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓީޗަރުން  ބައެއް  ބުނެ  ކަންބޮޑުވުންތައްކަމަށް  ޓީޗަރުންގެ 

ފަރާތް  ބަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ހާލަތު  ތައުލީމީ  ސްކޫލުގެ  ބުނެފައިވަނީ  ފަރާތްތަކުން  އެއް 

މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށާއި، ޓީޗަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެންގުޅޭކަމަށާއި، ޓީޗަރުންގެ 

ކުރިއަރަން ކުރާ    އަށްކުރާކަމަށާއި، ޓީޗަރުންގެ އަމިއްލަ އަގު ވައްޓާލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތް

ޕްރޮގްރާމަ  ޕައިލެޓް  ނުދޭކަމަށާއި،  އެއްބާރުލުން  ނުވެ    ކީމަސައްކަތުގައި  ތައްޔާރު  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ކުރިން 

 ބައެއްފަށާފައިވާ ކަމަކަށް ވާއިރު މެނޭޖްމަންޓުން ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން ނުދާކަމަށް ބުނާއިރު،  

އުސޫލުތަކާއި   އުފެދި  ސިސްޓަމެއް  ސްކޫލުގެ  އައުމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ  ޓީޗަރުން 

މިފަހަރު  ގާއިމުވެއްޖެކަމަށާއި،    ގަވާއިދުތަކެއް ބޭފުޅުން  އުޅެފައިވާ  ގޮތުގައި  ވެރިންގެ  ކުރިން  ސްކޫލުގައި 

ކުރާ   ތިބެގެން  ގޮތުގައި  ޓީޗަރުންގެ  މިހާރު  ގޮސް  ދުރަށް  މަާޤމުން  ޓީޗަރުންގެ  ލީޑިންގ  އަމިއްލައަށް 

މަށާއި، ޕްރިންސިޕަލްވެސް ބައެއް  މަސައްކަތަކީ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރޭގައި ސްކޫލާމެދު ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުންކަ

އެހެންކަމުން  '  ކޮމިއުނިކޭޓް'ފަހަރު   ނޫންކަމަށާއި  ރަނގަޅު  ގޮތް  ރަނގަޅުކުރުން    'ކޮމިއުނިކޭަޝން'ކުރާ 

 މުހިންމުކަމަށެވެ.  

ހުށަހެޅި ފަރާތް  9.8 ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ  ތަޙުީޤަޤށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި  މި  ޓީޗަރުން  ލީޑިންގ 

މުވައްޒަފުން  އައު ގުޅިގެން  ބަދަލުތަކާ  ގެނައި  ފަށައި  އަމަލުކުރަން  ޕޮލިސީތަކަށް  ގަވާއިދާއި  ާޤނޫނާއި  މަށްފަހު 

ތިބީ ކަންބޮޑުވެފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ ބަހައްޓާ މަޑުމައިތި މިޒާޖުގެ ސަބަބުން ސްކޫލުގެ  

ޕީޓީއޭ އެޅިގެންދިޔަކަމަށާއި،  އަދި ސްކޫލު  ކަންކަން ހަމައަކަށް  މީޓިންގްތައް ބާއްވައި  ބަރާބަރަށް  އެކުލަވާލެވި   

ފެންނަކަމަށާއި،   ބައިވެރިވުން  ބެލެނިވެރިންގެ  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަރައްީޤ  ކުރިއަރުވަން އިތުރަށް  ސްކޫލު 

ކުރި މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ޕްރިންސިޕަލް    ނަމަވެސްޕްރިންސިޕަލް  މަްޤޞަދަކީ  މުވައްޒަފުންގެ  ބައެއް 

ވަނަ   2019ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރައިޒަލްތައް ނުނިންމާ ހުރުމުން    2018އަދި    2017އިލްކޮށްލުންކަމަށާއި،  ފެ
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އެޕްރައިޒަލްގެ   އަހަރުގެ  ދެ  ކުރީ  ޖެހުނީ  ޕްރިންސިޕަލް  ކުރިން  ތައްޔާރުކުރުމުގެ  އެޕްރައިޒަލް  އަހަރުގެ 

އަދާކުރު  ޒިންމާތައް  ޓީޗަރުންގެ  ކަމަށާއި،  ކުރަން  ސިވިލް  މަސައްކަތްތައް  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ބާރު  މަށް 

 ވެ. ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ލީޑިންގ ޓީޗަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންފެށިކަމަށެ

އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް  9.9

ބަ  ޙާލަތު  ސްކޫލުގެ  ފަރާތަކާ ހުރުމުން  ތަޖުރިބާހުރި  ފަރިތަ،  ނިޒާމަށް  ހިންގުން  ސްކޫލުގެ  ދަލުކުރުމަށް 

އަދި   ފެންނަކަމަށާއި،  ކަމެއްކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  މިވަުޤތަށް  ޙަވާލުކުރުމަކީ  މުއްދަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ 

ތަޢު ާޤއިމުކޮށްދެވޭނީ  މާހައުލެއް  ފަހި  މަސައްކަތްކުރާނެ  ގުޅިގެން  ރަނގަޅަށް މުވައްޒަފުންނާ  ދާއިރާ  ލީމީ 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތަކާ ސްކޫލުގެ ހިންގުން ހަވާލުކޮށްގެންކަމަށް ސްކޫލުގެ ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންވެސް  

ގެ    2014އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  ަޤބޫލުކުރާކަމަށާއި،  

މިވަުޤތަށް އެންމެ މަސްލަޙަތު ހުރި ގޮތަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސްކޫލުގެ    ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު

 ހިންގުމުން ދުރުކުރުންކަމަށް ފެންނަކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ލިޔުމުން  ދެންނެވުނު  ގޮތުން  އެ .10 ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  އިޞްލާހީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަލީގައި  ތަޙުީޤުޤގެ 

ސަލަ ހުށަހެޅި އާއި، މައްސަބަބުތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވޭތޯ  ބިނާކޮށްފައިވާދެވުނު އިންޒާރު  

ފިޔަ އެކަށީގެންވާ  ފިޔަވަޅަކީ  އިްޞލާޙީ  އަޅާފައިވާ  ބެލުމުގައިފަރާތާމެދު  ފަރާތުން   ،ވަޅެއްތޯ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ،ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރިގޮތަށް ނަޒަރުކުރާއިރު

ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް    ވިލުފުށި  10.1 ހުރި ނޭދެވޭ އާދަތައް ނައްތާލުމަށް ވެރިޔެއްގެ  ކުރިން  މާ  ސްކޫލުގައި 

 -ބުނުން:   ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް 

ނޭދެވޭ  10.1.1 ހުރި  މާކުރިން  ސްކޫލުގައި  ވިލުފުށި  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނައްތާލުމަށް   މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އާދަކާދަތައް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހައިސިއްޔަތުން  ވެރިއެއްގެ 

ނޫންކަމަ ރަނގަޅަށް  ސިސްޓަމެއް  ށާއި  އެންމެ  ސްކޫލް  ރަނގަޅު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި 
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ވެރިއެއްގެ   ހިންގާ  ސްކޫލެއް  ކުރައްވާފައިވީނަމަވެސް  މަސައްކަތްތަކެއް  ނިޔަތުގައި  ާޤއިމުކުރުމުގެ 

ފަރާތުން  ހައި ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަޅުއްވާފައިވާކަމަށް  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކަތި  އަޅައިގެންނުވާނެ  ސިއްޔަތުން 

ފިޔަވައި   ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ބުނުން  ބުނާ  ކޮބައިކަން   އެފަދައިން  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  ކަތި  އެ 

 ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށެވެ.  

މައްސަލަ   10.1.1.1 ދެމުން  ރައްދު  ނުކުތާއަށް  މި  ސްކޫލުގެ  ނަމަވެސް  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

އެ  ބެހިފައިވާކަމަށާއި،  ބަޔަކަށް  ދެ  މުވައްޒަފުން  ޖެހި  މައްސަލަތައް  ތަފާތު  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

ކުރަމުން   މަސައްކަތް  ދީގެން  އެއްބާރުލުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަޔަކީ  ތެރެއިން  ދެބައިގެ 

ށާއި އަނެއް ބަޔަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޕްރިންސިޕަލްގެ މަާޤމުގައި ބެހެއްޓުމަށް ގެންދާ ބައެއް ކަމަ

މަާޤމުން   އެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މުވައްޒަފުންތައް  އެ  ބައެއްކަމަށާއި،  ނުވާ  ބޭނުން 

ހެދިފައިވާ   ހޯދުމަށް  ޙައްލު  މިކަންކަމަށް  ރާވާކަމަށާއި،  ރޭވުންތައް  ގަވާއިދުތަކާއި ދުރުކުރުމަށް 

ތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްދުވަހުން އަނެއް  އުޞޫލު

ކިލަނބުވަމުން  ނަން  ސްކޫލުގެ  ތެރޭގައި  މުޖުތަމައުގެ  ގޯސްވެ  ކަންކަން  ސްކޫލުގެ  ދުވަހަށް 

 ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.  

އިތުރުން   10.1.2 ޖުމުލަ    ވިލުފުށިމީގެ  ދުވަހުގައި  މަސައްކަތު  ޕީ.ޓީއޭގެ  އިފްތިތާޙުކޮށް  ޕީ.ޓީ.އޭ  ސްކޫލުގެ 

ބޯޑު -/58,010 ސްކޫލުގެ  ލިބިފައިވާކަމާއި،  ސްކޫލަށް  ރުފިޔާ(  ދިހަ  އަށްހާސް  )ފަންސާސް  ރ. 

ން އިންތިޚާބުކޮށް އެ މެންބަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވައި އެ ބޯޑަށް ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއި

މެންބަރެއް ހޮވާފައިވާކަމާއި، ސްކޫލު ބޯޑު މެންބަރުންނާއެކު ސްކޫލު ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ސްކޫލާ  

މައްސަލަ   ބާއްވާފައިވާކަން  ބައްދަލުވުންތަކެއް  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ގުޅޭގޮތުން  ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ގުޅުންހުރި 

 ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެގްޒިބިޓްތަކަށް

މާ   10.1.3 ސްކޫލުގައި  ވިލުފުށި  ބެލިއިރު،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އިސްވެދެންނެވުނު  އެހެންކަމުން 

ސާފުކޮށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކޮބައިކަން  ޢަމަލުތަކަކީ  ނޭދެވޭ  ހުރި  ކުރިން 
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އެއްކަމަކީ ތެރެއިން  އޭގެ  އުފެދިފައިވުން    ބުނެދެވިފައިނުވިނަމަވެސް،  ބައިބައިވުން  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

ވިލުފުށި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މޭރުމަކުން  ފަދަ 

ވިއިރު ސްކޫލުގެ ޕީ.ޓީ.އޭގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ޙަވާލުސްކޫލު ހިންގުމާ  

ހިންގުމާ  ނަ ސްކޫލުގެ  އެފަރާތް  ބޯޑު  ޙަވާލު މަވެސް  ސްކޫލުގެ  އިފްތިތާޙުކޮށް  ޕީ.ޓީ.އޭ  ވުމަށްފަހު 

ބާއްވާފައިވާކަން  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ހަރަކާތެއް  ފަންޑްރެއިސިންގް  ދުވަހު  މަސައްކަތު  ޕީ.ޓީ.އޭގެ  ކަމާއި، 

ހިންގުމާ   ސްކޫލު  ހަރަކާތްތަކަކީ  މިފަދަ  އޮތްއިރު،  ޙައިސިއްޔަތުން ވެހުޙަވާލުއެނގެން  ފަރާތުގެ  ރި 

ރަނގަޅު   އަޅާފައިވާ  ނައްތާލުމަށް  ބައިބައިވުން  އޮތް  މެދުގައި  ބެލެނިވެރިންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި 

ބުރަވެ ފަރާތް    ވޭކަމައި، ފިޔަވަޅެއްކަމަށް  ހުށަހެޅި  ނޭދެވޭ    ވިލުފުށިމައްސަލަ  ހުރި  ކުރިން  މާ  ސްކޫލުގައި 

ބުނާ  ނޫންކަމަށް  ރަނގަޅަށް  ކޮށްފައިވަނީ  މަސައްކަތް  ހައިސިއްޔަތުން  ވެރިޔެއްގެ  ނައްތާލުމަށް  އާދަތައް 

ސާބިތުކޮށްދި އެކަން  ފިޔަވައި  ފަރާތުން  ނުމަށް  ބުނުން  ރައްދުވި  ހެއްކެއް  މައްސަލަ  އެއްވެސް 

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އާދަތައް    ވިލުފުށިފަރާތް    ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،  ނޭދެވޭ  ހުރި  ކުރިން  މާ  ސްކޫލުގައި 

ހަމައެއް  ބަލާނެ  ނޫންކަމަށް  ރަނގަޅަށް  ކޮށްފައިވަނީ  މަސައްކަތް  ހައިސިއްޔަތުން  ވެރިޔެއްގެ  ނައްތާލުމަށް 

 އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  

ރު މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ  ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދެމުން ގެންދާއި ، ބައެއް ކްލާސްތައް އޮބްޒަރވްކޮށް ބެލުމުން  10.2

ދީފައިވާކަމުގެ   ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން  މުހިންމު ބައެއް  ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ  މަންހަޖު  ޤައުމީ 

 -އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވުން: 

ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި   10.2.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އޮފް  ވަނަ    2019މައްސަލަ  މިނިސްޓްރީ  ފެށިގެން  އަހަރުން 

ކުރިއަށް  ފަށައިގެން  ޕްރޮގްރާމެއް  ޕައިލޮޓް  އެއްދަންފަޅި  ސްކޫލުތަކުގައި  އެކި  ރާއްޖޭގެ  އެޑިއުކޭަޝނުން 

ގެންދާނެކަމާއި އެގޮތުން ވިލުފުށި ސްކޫލުގައިވެސް މި ޕްރޮގްރާމް ހިމެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމާއި އަދި  

ކުރިއަ ޕްރޮގްރާމް  ފައިއެ  ލިބޭނެ  ވާހަކަތަދާށްދާނަމަ  ބެލެނިވެރިންގެ    2020  އްތަކުގެ  އަހަރު  ވަނަ 

ތައްޔާރަށް  ބެލެނިވެރިން  މިކަންކަމަށް  އެހެންކަމުން  ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި،  ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
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ސްކޫލު ހިންގާ  ޕްރޮގްރާމް  ޕައިލޮޓް  ސެަޝން  ސިންގަލް  ހަމަޖެ ތިބުމަށާއި،  ދަންފަޅި  އޮންނަ  ތަކުގެ  ހިފައި 

ގޮތާއި ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ކަސްރަތާއި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމާއި ލައިފްސްކިލް ޕްރޮގްރާމް އަދި  

އިތުރު އެހީ ޕްރޮގްރާމްތައް ސެަޝންގެ ތެރޭގައި ހިނގާނެކަމާއި މި ޕްރޮގްރާމް ޕައިލެޓްކުރެވިފައި އޮންނަނީ  

ހު އަނބުރާ ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށްކަން ބުނެދެވި  ދަރިވަރުންގެ ސެަޝން ނިމި ގެއަށްދިޔުމަށްފަ

މަްޝވަރާކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި،   ޕީ.ޓީ.އޭގައިވެސް  މާހައުލެއްގައި  އެކުވެރި  ވަރަށް  ގުޅޭގޮތުން  މިކަންކަމާއި 

ންގަލް އަދި މި ތަފްީޞލުތައް ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭއާއި ސްކޫލު ބޯޑާއި ހިއްސާކުރިނަމަވެސް ސި

ސެަޝން ޕައިލޮޓް ޕްރޮގްރާމް ސްކޫލުގައި ފެށުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަހަރެއްގައި މިކަމާ ނުރުހިގެން ނުވަތަ  

ޕްރިންސިޕަލްއާވެސް   ވަކިން  އަދި  ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް  ބެލެނިވެރިޔަކު  އެއްވެސް  ނުޖެހިގެން  ހިތްހަމަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށްފަހު    2020ށާއި، އަދި  ބައްދަލުކޮށް ކަންބޮޑުވުމެއް ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމަ

ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ   ފާޅުކުރުމަށް  ކަންބޮޑުވުން  ނުޖެހިގެން  ހިތްހަމަ  ބެލެނިވެރިންކަމަށާއި،   5އެކަމާ 

ޤުރުއާން   އާއި  ގަޑި  ޓިއުަޝނަށް ފޮނުވާ  އޮތީ ދަރިވަރުން  ކަންބޮޑުވުމުގެ އަސްލަކަށް ވެފައި  އެބޭފުޅުންގެ 

  ފޮނުވާ ގަޑި ބަދަލުކުރަންޖެހުންކަމަށެވެ. ކުލާހަށް

ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި   10.2.1.1 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން  ސިންގަލް    2020މީގެ  އަހަރު  ވަނަ 

މާރިޗު   5އިން    2020ޖަނަވަރީ    12ސެަޝން ޕައިލޮޓް ޕްރޮގްރާމް ސްކޫލުގައި ހިންގުނު މުއްދަތުގައި  

ހޯމްވޯކް  2020 ދަރިވަރުންނަށް  ޕްރޮގްރާމްގެ  ޙަވާލުހަދަން    އަށް  އެ  ކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި، ސަބަބަކީ 

ފިލާވަޅު   ވަގުތުގައި  ހޭދަކުރާ  ސްކޫލުގައި  ކަމަކީ  މުހިންމު  އެންމެ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ކޮންސެޕްޓްގެ 

ނިންމުވުމާއި ލައިފް ސްކިލް ހަރަކާތް ދަސްކޮށްދިނުމާއި، އުނގެނުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 

ފޯރުކޮށްދިނުންކަމުގައިވާތީކަމަށާއި،  އެ ދިރާސީ  2020ޖަނަވަރީ    12ހީތެރިކަން  އަހަރުގެ    އައު   ގައި 

ތެރޭގައި  އިރުާޝދުތަކުގެ  ދީފައިވާ  ބައްދަލުކޮށް  މުދައްރިސުންނާއި  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ކިޔަވައިދިނުން 

ދު ދީފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި ދަރިވަރުންނަށް ހޯމްވޯކް ނުދީ ކިޔަވައިދިނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އިރުޝާ 

ޕައިލޮޓް ޕްރޮގްރާމް ހިނގާނެގޮތާއި ސްކޫލުގެ ކިޔަވައިދިނުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ  
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ހިއްސާކުރުމަށް   ބެލެނިވެރިންނަށް  ބެލެނިވެރިންގެ    2020ޖަނަވަރީ    08މަޢުލޫމާތު  ބޭއްވުނު  ގައި 

 މަށެވެ.  ބައްދަލުވުމުގައިވެސް އެންގިފައިވާނެކަ

ނަޒަރުކުރިއިރު،   10.2.2 ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ކަންކަމަށާއި  ހުށަހެޅި  ދެފަރާތުން  މަންހަޖު  އެގޮތުން  ގައުމީ 

 2019ސެޕްޓެންބަރު    11އިން    2019ސެޕްޓެންބަރު    09ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު ވޯކްޮޝޕެއް  

ކުރިއަށް   މުދައްރިސުންނަށް  ހުރިހާ  ކަރިކިއުލައަށް ސްކޫލުގެ  ބޭނުންވާތީ  އިންޓަގްރޭަޝން  މް  ގެންދިޔުމަށް 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ވިލުފުށި  އެޑިޔުކޭަޝންވޯކްޮޝޕް  އެދިފައިވާކަން  ހުއްދައަކަށް  ގެ 

ނަންބަރު   އެނގެން  2019އޮގަސްޓު    GS-65-A/2019/203  (28ސްކޫލުގެ  ބެލުމުން  ސިޓީއަށް   )

ދެންނެވުނު   ބައްދަލުވުންތަކެއް  އޮންނަކަމާއި،    10އާއި    2019ސެޕްޓެންބަރު    09ވޯކްޮޝޕްގެ 

އޮކްޓޫބަރު   13އާއި    2019އޮކްޓޫބަރު    09އާއި    2019ސެޕްޓެންބަރު    11އާއި    2019ންބަރު  ޓެސެޕް

އާއި    2019އޮކްޓޫބަރު    31އާއި    2019އޮކްޓޫބަރު    21އާއި    2019އޮކްޓޫބަރު     14އާއި     2019

ގައި ޓީޗަރުންނާއި    2019ނޮވެންބަރު    07އާއި    2019ނޮވެންބަރު    06އާއި    2019ނޮވެންބަރު    04

އެނގެން   ބެލުމުން  ހާޒިރީއަށް  މުވައްޒަފުންގެ  އެ  ގެންގޮސްފައިވާކަން  ކުރިއަށް  ޓީޗަރުންނަށް  ލީޑިންގ 

ބޭއްވޭ  ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  އިންޓަގްރޭަޝންއާއި  ކަރިކިއުލަމް  ދެންނެވުނު  އަދި  އޮންނަކަމާއި، 

އާއި   2019ސެޕްޓެންބަރު    09ކަށް ހާޒިރުވުމަށް އެދި ބެލެނިވެރިންނަށް ދަޢުވަތުދެވިފައިވާކަން  ސެަޝންތަ

 ގެ ވިލުފުށި ސްކޫލުގެ އެންގުން ލިޔުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  2019ސެޕްޓެންބަރު  10

ރިޢާޔަތްކޮށް   10.2.3 ކަންކަމަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ތަންއެހެންކަމުން  މަންހަޖު  ބޭނުންވާ ގައުމީ  ފީޒުކުރުމަށް 

ބައްދަލުވުންތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރާވައި އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

ކޮން  މުހިންމު  ދީފައިނުވަނީ  ސަމާލުކަން  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  މަންހަޖު  އެ  އޮތްއިރު،  އެނގެން 

ފަ  ކަންތައްތަކަކަށްކަން ރައްދުވި  ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ  ކަނޑައެޅި  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ  ރާތަށް  އަދި 

މައްސަލަ  މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ަޤއުމީ މަންހަޖު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަމަށް  

 ސަމާލުކަން ދީފައިނުވާކަމަށް ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  ހުށަހެޅި ފަރާތް 
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ޓީޗަރުންގެ   10.3 އެ  ޓީޗަރުންވެސް  ލީޑިންގ  ވަނުމާއި،  ކްލާހަށް  ތައްޔާރުނުވެ  ރަނގަޅަށް  މުވައްޒަފުން  ބައެއް 

ފަރުވާކުޑަ  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ލެސަންޕްލޭން  ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި،  އަދާކުރުމުގައި  ކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު 

މުވައްޒަފުންގެ   ނުބެލުމާއި  މަސައްކަތްކުރޭތޯ  އިޞްލާޙުކުރަން  ޓީޗަރުން  ޓީޗަރުން،  ލިޑިންގ  މުވައްޒަފުންނާމެދު 

 -މެދުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި އިހުމާލުވުން: 

ފާހަގަކޮށްފައި 10.3.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  މައްސަލަ  ފަރާތް    2019ވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަހަރު  ވަނަ 

ވިއިރު ސްކޫލުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ހާޒިރީއަށް ފަރުވާކުޑަކަމަށާއި، އަދި ޙަވާލުސްކޫލުގެ ހިންގުމާ  

މަސައްކަތަށް  އިސްލާޙުނުވުމުންނާއި  ވަގުތުދީ،  އިސްލާޙުކުރުމަށް  ބުނެދީ  ގޮތް  އޮންނަ  އެކަންކަން 

ކުޑަކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ވަގުތަށް ނިންމުމަށާއި އެކި ކަހަލަ ކުއްތަށް ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމުގެ ފަރުވާ

 ދެވިފައިވާނެކަމަށެވެ.   ނަޭޞޙަތްދޭންޖެހުނު އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް  ނަޭޞޙަތްސަބަބުން 

ދެމުން   10.3.1.1 ރައްދު  ނުކުތާއަށް  މި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޓީޗަރުންނާއި  ނަމަވެސް  ބުނެފައިވަނީ 

ކު ފަރުވާ  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ޓީޗަރުންގެ  ދިވެހި ޑަލީޑިންގ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  ކުރުމުން 

ގަވާއިދު   ސަރވިސްގ  ފިޔަވަޅު    2014ސިވިލް  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ޕްރިންސިޕަލް ސްކޫލުގެ  އެއީ  ކުރަންޖެހޭ  ހައިސިއް  ގެއަޅަންޖެހޭނެކަމަށާއި،  އެފަރާތުން  ޔަތުން 

ގަވާއިދުން   ޓީޗަރުންނަށް  ލީޑިންގ  ރާވައި  ފިލާވަޅުތައް  ހަފްތާގެ  އޮންނަ  ކުރިއަށް  ކަމެއްކަމަށާއި، 

މަށް ހުރިހާ މުދައްރިސުންނަށްވެސް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ދެ މުދައްރިސަކު ގަވާއިދުން ލެސަން  ޅުހުށަހެ

އޭގެ ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  ޕްލޭން   ތެރެއިން  ޕްލޭން  ލެސަން  އެއްގޮތަކަށްވެސް  ޓީޗަރު  އެއް 

ތަކުރާރުކޮށް   އޭނާއަށް  ނުވިނަމަވެސް  ފިޔަވަޅައި    ނަޭޞޙަތްހުށަހަޅާފައި  ބުނުން  ބުނާ  ދެވިފައިވާކަމަށް 

 އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަމަށެވެ. 

ދީފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުން"   ނަޭޞޙަތްއަނގަބަހުން  "  ހުށަހަޅާފައިވާ  ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 10.3.2

ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާ   ތައްޔާރުކުރުމުގައި  މެޓީރިއަލް  ޓީޗިންގް  ބެލުމުން  މުވައްޒަފަކަށް   02ތަކަށް  )ދޭއް( 

ޓީޗަރު  ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި ލީޑިންގ    ނަޭޞޙަތްވަނަ އަހަރު އަނގަބަހުން ދޭ    2019
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އިރުާޝދަށް   އެދި  ޢަމަލުދިން  މުދައްރިސަށް    01ކުރުމަށް  އަނގަބަހުންދޭ    2019)އެކެއް(  އަހަރު  ވަނަ 

ފަރާތް   ނަޭޞޙަތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންނާމެދު  އަދި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ދީފައިވާކަން 

ގުޅިގެން އަދި ކޮން ގޮތަ ކޮން ކަމަކާ  ކަށްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވަނީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމުގައާއި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  

ހަމައެއް  އަޅަންޖެހޭ   ބަލާނެ  އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅުތައް  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނަށް 

 ނެއެވެ.  އޮތްކަމަށް ނުފެ

 

 -ފައިވާކަމަށް ބުނުން: ސްކޫލާއި ބެލެނިވެރިންނާއި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް ހީނަރުވެ 10.4

ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި   10.4.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހިންގުމާއި    2019ޖަނަވަރީ    13މައްސަލަ  ސްކޫލު  ގައި 

"ޕޭރެންޓް  ޙަވާލު ދުރާލައި  ބޭއްވެމުންދަނީ  ބައްދަލުވުންތައް  ބެލެނިވެރިންނަށް  މިހާތަނަށް ސްކޫލުގެ  ވިފަހުން 

ށް ނެރެ އާންމުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި، ނޯޓިސް" އެއް ސްކޫލުގެ ނޯޓިސް ބޯޑަށާއި ސްކޫލުގެ ވައިބަރ ގްރޫޕަ

އަދި ދުރާލައި ތައްޔާރުވެ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި ހުންނަ ކަންކަން ބައްދަލުވުން ފެށޭ ވަގުތު ޕަވަރ ޕޮއިންޓް 

ހުށަހަޅައި  ހިޔާލު  ބެލެނިވެރިންގެ  އަދި  ޙިއްސާކުރުމަށްފަހުކަމަށާއި،  މެދުވެރިކޮށް  ޕްރެޒެންޓޭަޝން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސްކޫލުގެ  ށާއި،  ސުވާލުކުރުމަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާނެކަމަ   ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވާ

ނުވަތަ ޙަވާލުހިންގުމާ   ބެލެނިވެރިން  ބައްދަލުވުމެއްގައި  އެއްވެސް  ސްކޫލުގެ  ހަމައަށް  މިއަދާ  ވީއްސުރެ 

ގައި ބޭއްވުނު    2020ފެބުރުވަރީ    20ބެލެނިވެރިއަކު މީޓިންގއަކުން ނެރެފައި ނުވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް  

ގެންދަން  ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުން  އެ  ބެލެނިވެރިއަކު  އެއް  ތެރެއިން  ބެލެނިވެރިންގެ  ހާޒިރުވި  ބައްދަލުވުމަށް 

ވައްތަރު  އަޑުގަދަކޮށް  މުޢާމަލާތްކޮށް  ހުތުރުކޮށް  ވަރަށް  ޕްރިންސިޕަލްއަށް  ޓީޗަރާއި  ލީޑިންގ  ދަތިވާގޮތަށް 

ހުރިހާ  "  އެ ބެލެނިވެރިޔާއާއި އެހެން ބެލެނިވެރިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް  އްސަމުން އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުންޖަ

އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމާއެކުކަމަށާއި، މީޓީންގ    ބެލެނިވެރިންވެސް މީޓިންގތަކުގައި މުޢާމަލާތްކުރަންވާނީ

ގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އިޚްތިރާމާއެކު މުޚާތަބު ނުކުރެވޭނަމަ އެ ބޭފުޅަކު މީޓީންގ ދޫކޮށް ދިޔަސް އެންމެ  
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ދެންނެވުނު    "ރަނގަޅުކަމަށް ބުނުމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެފަދައިން  ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، 

 އަޑުގަދަކޮށް އެއްޗެހި ގޮވަމުން މީޓީންގ އިން ނިކުމެގެން ދިޔައީކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ބެލެނިވެރިޔާ

ފަރާތް އެ ބެލެނިވެރިޔާ މީޓިންގ އިން ބޭރުކޮށްލީކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އެފަރާތް މީޓިންގ އިން ނިކުމެގެން  

 ދިޔައީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެންކަމަށާއި، 

އިތުރުން  މީ 10.4.1.1 ނުލިޔެވޭގޮތަށް ގެ  މެސެޖު  ބެލެނިވެރިންނަށް  ގްރޫޕުގައި  ވައިބަރ  ކޮމިއުނިޓީ  ސްކޫލުގެ 

ފުޅުގެ  ގެ ބެލެނިވެރިއަކު އެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ދަރި  7ބާއްވާފައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރަން ޖެހުނީ ގްރޭޑް  

ޕޯސްޓުކުރުމާ ގުޅިގެން  ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެފަދަ  ފޮޓޯތަކެއް ހުރިހާ ބެލެނިވެރިން ތިބޭ ގްރޫޕަކަށް 

ހިފެހެއްޓުމަށް  ކަރާމާތް  އަގާއި  ދަރިވަރެއްގެ  ކޮންމެ  ސްކޫލުގެ  ނުދިނުމަށާއި،  ތަކުރާރުވިޔަ  ކަމެއް 

ހައިސިއްޔަތުން  ފަރާތެއްގެ  ހުންނަ  ހިންގަން  ސްކޫލު  ތަންފީޒުކުރުމަކީ  ކަމެއް  ކޮންމެ  ކުރަންޖެހޭ 

ކަމެ ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފަރާތް މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އްކަމުގައިވާތީކަމަށާއި، 

ވީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެއްވެސް ބެލެނިވެރިޔަކާ މުޚާތަބުކޮށް ގަދަ ބަހެއް ޙަވާލުޕްރިންސިޕަލްކަމާ  

އެޑިއުކޭަޝނުގެ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރުމަށް ޢަމަލުއެއްގޮތަށް    އުޫޞލާބުނެފައިނުވާނެކަމަށާއި، 

އެކަން ބެލެނިވެރިންގެ  އިރުާޝދުދީ  ޕޮލިސީ  ގުޅޭ  ކަމަކާ  ކޮންމެ  އެއިން  އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި  ކަން 

ކިޔައިދީ   އިބާރާތް  އޮންނަ  ލިޔެފައި  ޕޮލިސީގައި  ދައްކައި  މެދުވެރިކޮށް  ޓީވީ  މީޓިންގްތަކުގައި 

ކުރިނަ  މަސައްކަތް  އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް  ކަންކަން  މިގޮތަށް  މަވެސް،  އޮޅުންފިލުވައިދީފައިވާނެކަމަށާއި، 

ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އަބަދުވެސް ޑިމާންޑުކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ އެ ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވާ 

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޯރުވަންކަމަށްވެސް  ނުފޫޒު  ހިންގުމަށް  ބަދަލުކޮށް ސްކޫލު  ކަންކަން  ގޮތަށް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ދެފަރާތުން   10.4.2 ފަރާތް  އެގޮތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލިއިރު،  ލިޔެކިޔުންތަކަށް    2019މާރިޗު    07ހުށަހެޅި 

 15އާއި    2019ނޮވެންބަރު    18އާއި    2019އެޕްރީލް    18އާއި    2019މާރިޗު    27ގައާއި،  

ބައްދަލުވު  2019ޑިސެންބަރު   ބެލެނިވެރިންގެ  އެ    ންތަކެއްގައި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބާއްވާފައިވާކަން 
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ކަންކަން ބެލެނި މަްޝވަރާކުރެވޭ  ކަންކަމާއި  ކުރެވިފައިވާ  އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުގައި  ވެރިންގެ 

އެގޮތުން   އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން  ސިފައިގައި  މާރިޗު   27ޕްރެޒެންޓޭަޝނެއްގެ 

މުދައްރި  2019 ތެރޭގައި  އައިޓަމްތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ  އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުގައި  ސުންނާއި  ގެ 

ޚިދުމަތް  އިޖުތިމާޢީ  ދަރިވަރުންގެ  ބަޔަކާއި  ގުޅޭ  މުބާރާތާ  ބެޑްމިންޓަން  ބާއްވާ  ދެމެދު  ބެލެނިވެރިންނާއި 

  2020ބައެއް ހިމެނިފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި މީގެ އިތުރުން    ޅޭ ގު  އުޫޞލާފުރިހަމަކުރުމުގެ  

ޓެޑް ޕްލޭން" އަށް ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ  ގައި "އިންޓަގްރޭ  2އަދި    1ވަނަ އަހަރަށް ކީ ސްޓޭޖް  

ގެ ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޕްރެޒެންޓޭަޝން ސްލައިޑުތަކުގައި    2019ނޮވެންބަރު    18މަޢުލޫމާތުތައް  

އިތުރުން މީގެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ސްކޫލުގެ    ހިމަނާފައިވާކަން  ވިލުފުށި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޙަ ކުރިންހިންގުމާ  ޖުމުލަ    2017  ވާލުވުމުގެ  ބެލެނިވެރިންނަށް  އަހަރު  ބައްދަލުވުން    08ވަނަ  )އަށެއް( 

ޖުމުލަ    2018  ކަމާއި،ބާއްވާފައިވާ  އަހަރު  ބައްދަލުވުން    08ވަނަ  މެނޭޖްމަންޓުން  )އަށެއް(  އޭރުގެ 

ވިފަހުން ސްކޫލުގެ  ވާލުޙަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސްކޫލުގެ ހިންގުމާ    ވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު،ބާއްވާފައި

ވަނަ   2020ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާކަމާއި،    2019)ވިހި( ބައްދަލުވުމެއް    20ބެލެނިވެރިންނާއެކު ޖުމުލަ  

ޖުމުލަ   ހަމައަށް  މަހާ  ފެބުރުވަރީ  ބާއްވާފައި   2އަހަރު  ބައްދަލުވުމެއް  ހުށަހެޅި   ވާކަން)ދޭއް(  މައްސަލަ 

ހުށަހަޅާފައިވާ   އެނގެން  ސްކޫލު  ވިލުފުށިފަރާތުން  ބެލުމުން  އެންގުންތަކަށް  އަދިއޮތަގެ  ސްކޫލާއި    ތީ، 

ނީ ކިހިނެތް ކޮން ގޮތަކަށްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި  ބެލެނިވެރިންނާއި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް ހީނަރުވެފައިވަ

އިވާކަމަށް ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، ސްކޫލާއި ބެލެނިވެރިންނާއި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް ހީނަރުވެފަ

  ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ. 

 -ރަށުގައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް ކުޑަވުން:  10.5

ގޮތުގައި 10.5.1 ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ސްކޫލުގެ    މައްސަލަ  ވިލުފުށި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފުރިހަމަ ޙަވާލުޕްރިންސިޕަލްކަމާ   ބެލެނިވެރިންގެ  ކަންކަންކަމުގައި  އެންމެހައި  ސްކޫލުގެ  ވިފަހުން 

އެގޮތުން   ހިންގާފައިވާނެކަމަށާއި،  ޕްރޮގްރާމްތައް  ކާމިޔާބު  ލިބި  އެހީތެރިކަން    )އެކެއް(   1އެއްބާރުލުމާއި 
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މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު   )ޕީ.ޓީ.އޭ(    2019އަހަރުގެ  ޖަމިއްޔާ  މުދައްރިސުންގެ  ބެލެނިވެރިންނާއި  އަހަރު  ވަނަ 

ގެންދެވި   ކުރިއަށް  ހަރަކާތެއް  ފަންޑްރެއިޒިންގގެ  އެއަށްފަހު  އިފްތިތާޙުކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި،  އެކުލަވާލައި 

ށްގެން ލިބިފައިނުވާވަރުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ  ދުވަހެއް ފާހަގަކޮ  މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް މަސައްކަތު

ސްކޫލުގެ  )ހަތަރު(    4ލިބިފައިވާކަމަށާއި،   އެކުލަވާލެވި  ބޯޑު  ސްކޫލު  މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު  އަހަރުގެ 

ބައިވެރިވެ   މެންބަރުން  ނިސްބަތްވާ  މުޖުތަމަޢަށް  ބޯޑުގައި  ސްކޫލުގެ  ތައްޔާރުކުރެވި  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެޖިކް 

ފިރި ކަންކަމުގައި  ސްކޫލުގެ  ސްކޫލުގެ  ބޭއްވި  ބައްދަލުވުންތައް  ހާއްސަކޮށް  ބެލެނިވެރިންނަށްވެސް  ހެން 

ހޯދުމާއި   ޚިޔާލު  ރަށުގެ  )ތިނެއް(    3އެބޭފުޅުންގެ  ކަންކަމުގައި  ސްކޫލުގެ  މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު  އަހަރުގެ 

ބައިވެރިވުން   މުއައްސަސާތަކުގެ  ފެށިގެ  2019ޖަމިއްޔާތަކާއި  އަލުން  އަހަރު  ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، ވަނަ  ން 

ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނީ ސްކޫލުން އިސް ނަގައި ރަށުގެ    2019އެގޮތުން  

ބައިވެރިވުން   މުއައްސަސާތަކުގެ  ހުރިހާ  އެ  މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު  ބައްދަލުކޮށް  މުއައްސަސާތަކާއި  ހުރިހާ 

ހު މުޖުތަމައަށް  ރަށުގެ  މުޅި  ތާޖުއްދީން  ހިމެނޭހެން  ޙަސަން  އަލްާޤޒީ  އިތުރުން  މީގެ  ޅުވާލައިގެންކަމަށާއި، 

މަރުޙަބާކިޔުމަށާއި، އެ   ށްމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން ހޯދި ކާމިޔާބު ފާހަގަކުރުމުގައާއި، ދަރިވަރުންނަ

ދިނުމާއި،   ފިލާ  ހަނދާނީ  ގޮތުން  ހިތްވަރުދިނުމުގެ  ބޭއްވުނު  2019ދަރިވަރުންނަށް  އަހަރު  އަހަރީ  ވަނަ   

އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށްވެސް ރަށުގެ ކައުންސިލާއި ހުރިހާ ޖަމިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވުމަކީ ސްކޫލާއި  

ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ކަމެއްކަމަށް މައްސަލަ  އަންގައިދޭ  ގުޅުން ރަނގަޅުކަން  އޮތް  އާންމު މުޖުތަމައާ ދެމެދު 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   

ހު 10.5.1.1 ބެލިއިރު،  އެގޮތުން މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  އެންޑް  ށަހެޅި  ކެފޭ  ޗޮކްލެޓް 

މުބާރާތުގައި    ބިސްޓްރޯއިން ސުވާލު  ތާރީޚު  ވިލުފުށި   13ގައުމީ  އުމުރުފުރާއިން  ދަށުގެ  އަހަރުން 

ކެ  1ސްކޫލަށް   އެ  ަޝރަފުގައި  އެދަރިވަރުންގެ  ހޯދައިދީފައިވާތީ  ނަން  ރީތި  ރަށަށް  ހޯދައި  ފޭގެ  ވަނަ 

ދިނުމަށް   ފަރިއްކޮޅެއް  އޮފިަޝލުންނަށް  އަދި  ބެލެނިވެރިންނާއި  އެދަރިވަރުންގެ  ފަރާތުން 

 ގައި ވިލުފުށި ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލްއަށް އެޑްރެސްކޮށް  2019ޖުލައި    13ހަމަޖެހިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް  

އަހަރީ ސްކޫލުގެ  ވިލުފުށި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ފޮނުވާފައިވާކަން  އިނާމް  ސިޓީއެއް  އިން   2019 
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ހަމަޖެހިފަ ދިނުމަށް  އިނާމް  އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ  ވިލުފުށި  ލިސްޓު އި ކޮޅުމަޑުލު  މަާޤމުތަކުގެ  ވާ 

)ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާނެހެން އެ މަާޤމުތަކަށް އިނާމު   ރ. -/10,000ފޮނުވައި، އަދި  

އެތަ  އިހަމަޖައްސަ ގޮތަށް  ގަވާއިދުގައިވާ  އެ  މާލިއްޔަތު  ބިލްތައް  ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު  ހޯއްދަވައި  ކެތި 

-GS/383އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށް އެދިފައިވާކަން ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  

( ސިޓީއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ވިލުފުށި ސްކޫލުގެ  2019އޮގަސްޓު  19) 65/2019/11

އަހަރީ    2018 އަހަރުގެ  ތެރެއިން ވަނަ  ދަރިވަރުންގެ  ލިބޭ  އިނާމް  ޖަލްސާގައި  ދިނުމުގެ  އިނާމު 

ސެކަންޑްރީ ބެސްޓް އޯލްރައުންޑް އަދި ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ބެސްޓް އޯލްރައުންޑް އަށް ހޮވޭ ދަރިވަރަށް 

މަށް ނިންމާފައިވާކަން ފައުންޑޭަޝން ފޮރ އެކްޓިންގ ކޮމިއުނިޓީ ޅުއެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިނާމް ހުށަހެ

( ސިޓީއަށް ބެލުމުން  2019ސެޕްޓެންބަރު    16)  FACE/VS/2019/01އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ނަންބަރު  

އޮންނަކަމާއި،   ހުށަހެ  2019އެނގެން  އިނާމު  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ހުޅުވަނަ  ފުރުަޞތުގައި  ޅުމަށް  ވާލި 

އޯލް  'ވަސަނަ' ބެސްޓް  އާއި  ސެކަންޑަރީ  ހަޔަރ  އޯލްރައުންޑް  ބެސްޓް  ފަރާތުން  ރައުންޑް  ޖަމިއްޔާގެ 

ނަންބަރު  ޖަމިއްޔާގެ  އެ  ބަޔާންކޮށް  ގަސްތުކުރާކަމަށް  ހުށަހެޅުމަށް  އިނާމު  މަާޤމަށް  ސެކަންޑަރީގެ 

(LTR)VSN/2019/07  (22    ުއަންގާފައިވާކަން  2019އޮގަސްޓ ސްކޫލަށް  ވިލުފުށި  ސިޓީއިން   )

ންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް ތްއިރު، ވިލުފުށި ސްކޫލާއި ރަށުގައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އޮއެނގެން އޮ

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  އެކަން  ފާހަގަކުރިނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުޑަވެފައިވާކަމަށް 

ހީނަރުވެފައިވަނީ   ހީނަރުވެފައިވާނަމަ  ގުޅުން  އެފަދައިން  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި،  ހެއްކެއް  އެއްވެސް 

ސާބިތު ސަބަބުންކަން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ރަށުގައިވާ  މައްސަލަ  ސްކޫލާއި  ވިލުފުށި  ކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، 

އޮތްކަމަށް  ހަމައެއް  ބަލާނެ  ކުޑަވެފައިވާކަމަށް  ގުޅުންތައް  އޮންނަންޖެހޭ  މެދުގައި  މުއައްސަސާތަކުގެ 

 ނުފެނެއެވެ.  

 -ން: ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅު  10.6
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ގޮތުގައި   10.6.1 ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އެހެނިމައްސަލަ  ދިޔަ  ހިންގަމުން  ޕްރޮގްރާމް  ން  ހެސްކޫލުގެ 

ހާޒިރުކުރަމުން  ޕްރޮގްރާމަށް  ކަސްރަތު  ހެނދުނުގެ  ދަރިވަރުން  ސްކޫލުތަކުގެ  ގިނަ  ތެރެއިން  ސްކޫލުތަކުގެ 

ގުޅޭގޮތު އެކަމާ  ޔުނިފޯމުގައިކަމަށްވުމުން،  އެކްޓިވިޓީ  ސުޕަވައިޒަރު  ދިޔައީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ން 

ދަރިވަރުން    އެޑިޔުކޭަޝން ޔުނިފޯމުގައި  އެކްޓިވިޓީ  މަްޝވަރާކުރުމުން  ފައިސަލްއާ  އަޙްމަދު  އޮފިސަރ 

އެ   ނަމަވެސް  ދީފައިވާނެކަމަށާއި،  އިރުާޝދު  އެގޮތަށް  ދެއްވާފައިވާތީ،  އިރުާޝދު  ހާޒިރުކުރުމަށް 

އަހަރުގެ  2020ދުވަސްވަރަކީ   އަލަށް    ވަނަ  ދުވަސްވަރަށްވެފައި  ފެށުނު  ކިޔަވައިދިނުން  އަހަރުގެ  ދިރާސީ 

އެލްކޭޖީ އަށް އެންރޯލްކުރެވުނު ދަރިވަރުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، 

ރިޢާޔަތްކޮ ހާލަތަށް  އެވަގުތުގެ  ގޮތަށް  އޮންނަ  ހަމަހަމަކަން  މެދުގައި  ދަރިވަރުންގެ  އެލް.ކޭ.ޖީ  ހުރިހާ  ށް 

ގަޑިއަށް  ކަސްރަތު  ދަރިވަރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ސްކޫލުގެ  ލިބެންދެން  ޔުނިފޯމު  ދަރިވަރުންނަށް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވެސް  ހާޒިރުކުރަމުން ދިޔައީ ކުލަހެދުމުގައިކަމަށް 

ލިޔެކިޔުންތަކަ 10.6.2 ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޒަރުކުރުމުން،  އެގޮތުން    11ސްކޫލުގެ    ވިލުފުށިށް 

ބެލުމުން   2020ފެބުރުވަރީ    10އަދި    2020ޖަނަވަރީ    27އާއި    2020ޖަނަވަރީ   ލިޔުމަށް  ގެ 

ޔުނިފޯމުގައިކަމަށް  އެކްޓިވިޓީ  ހާޒިރުވާންޖެހޭނީ  ޕްރޮގްރާމަށް  ކަސްރަތު  ހެނދުނުގެ  ދަރިވަރުން 

ނަ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ކުޅިވަރާއި    2020ފެބުރުވަރީ    13މަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ނިޔަލަށް  ގެ 

ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެފަދަ   ފަސޭހަކަމާއެކު  ކުލަ  އަދި  ކަސްރަތުގައި  އެކަށީގެންވާފަދަ  އައުމަށް  ސްކޫލަށް 

ލިޔުންތަކަށް  ދެންނެވުނު  ދީފައިވާކަން  ހުއްދަ  އައުމަށް  ޕްރޮގްރާމަށް  ކަސްރަތު  ހެނދުނުގެ  ހެދުމެއްގައި 

ތްއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތަފާތުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ދަރިވަރުންތަކަކާމެދު އަދި ގެން އޮބެލުމުން އެނ

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،   ހެއްކެއް  ގޮތަކަށްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް  ކޮން 

ތަފާތުކުރުންތައް   މެދުގައި  ދަރިވަރުންގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ހަމައެއް  މައްސަލަ  ބަލާނެ  ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް 

 އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  

 -ން: ނާސްތާ ދިނުމުގެ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުތައް ކުރު  10.7
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ގޮތުގައި 10.7.1 ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޕްރޮގްރާމާއެކު    މައްސަލަ  ޕައިލޮޓް  ސެަޝން  ސިންގަލް 

ތ.  ކަމުގައިވާ  ސްކޫލެއް  އެހެން  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  އެދުވަސްވަރު  ޕްރޮގްރާމްވެސް  ނާސްތާ  ހެނދުނުގެ 

ސްކޫލުގައިވެސް އެކަން    ވިލުފުށިކިނބިދޫ ސްކޫލުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދެނީ އިންޓަވަލް ގަޑީގައިކަމަށާއި  

ބެލެނިވެރިން ޑިމާންޑުކުރިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   އެގޮތަށް ކުރުމަށް ބައެއް

ސުޕަވައިޒަރު   ނާސްތާ   އެޑިޔުކޭަޝންފަރާތުގެ  މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު  ފައިސަލްއާ  އަޙްމަދު  އޮފިސަރ 

ގޮތާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވިކަމައުޫޞލުދިނުމުގެ   އޮންނަ  ބަޔާންކޮށްފަ  ށާއި، އެހެންކަމުން  ގައި 

ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލުތަކުގެ  "ސަރުކާރު  ގޮސްފައިވާނީ  ޢަމަލުކުރަމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޑިސެންބަރު    E/CIR/2019/41  (18-22" އިސްލާޙުކޮށް  އުޞޫލު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތުގެ  

އެއްގޮތަށްކަމަށާއި،  2019 ސަރކިއުލާއާ  ފަރާތުން  (  ރައްދުވި  ގައި    2022ފެބުރުވަރީ    16މައްސަލަ 

ގައި ނާސްތާ ދޭނެ އުޫޞލުހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، އެ    އުޫޞލުގެ    2019މޭ    02ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބުގައި  

ގައި އިސްލާޙުކޮށްފައިވާ    2019ޑިސެންބަރު    18ވަގުތެއް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ނަމަވެސް  

ނަންބައުޞޫލު  ދަރިވަރުންގެ   6ރު  ގެ  ފަށަންވާނީ  ދަންފަޅި  ހެނދުނުގެ  ސްކޫލުގެ  ގައިވާގޮތުން  )ހ(  ގެ 

ޚިލާފަށް   އުޞޫލާޑިމާންޑުކުރިނަމަވެސް އެ    ' ބެލެނިވެރިންކޮޅެއް'ކަމަށާއި،  ނާސްތާއިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އޮގަސް ބަދަލުކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި،  ނާސްތާ  2019ޓު  ގަޑި  ފަރާ  ގައި  ސްކޫލުތަކުގެ  ޔުނިޓުގެ  ތުން 

ބަދަލުތަކެއް   ޕްރޮގްރާމަށް  ނާސްތާ  މީޓިންގއެއްގައި  ކޮންފެރެންސް  ފޯނު  ބޭއްވި  ޕްރިންސިޕަލުންނަށް 

ގެންނަކަމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން އެދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަގޮތްކަމަށްވާ އޯޑަރ ދޭ ކޮންމެ 

އިން ފެށިގެން ތާޒާކަން ބެލުމަށް އޯޑަރ  2019ސެޕްޓެންބަރު   1ޕެކްގެ ބަދަލުގައި )ތިނެއް(  3މެނޫއަކުން 

އޮގަސްޓު    26ޕެކްކަމަށާއި، އަދި  )އެކެއް(    1ކުރާނީ އެދުވަހަކަށް ސްކޫލުން އޯޑަރުދޭ ކޮންމެ މެނޫއަކުން  

ނަންބަރު    2019 ފޮނުވާފައިވާ  ސްކޫލުތަކަށް  އެފަދައިން    PU/22/2019/257-22ގައި  ސިޓީއިންވެސް 

އަންގަވާފައިވާތީ   ގެނައުމަށް  ބަދަލު  އެ  އެހެންކަމުން  ދީފައިވާކަމަށާއި،  އިރުާޝދު    2019ޢަމަލުކުރުމަށް 

އެ   އަދި  ޕްރިންސިޕަލްކަމަށާއި،  ގެންގޮސްފައިވާނީ  ކުރިއަށް  ޗެކްކުރުން  ތާޒާކަން  ތަކެތީގެ  ފެށިގެން  އިން 
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 1ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް    ކުރެވިފައިވާޙަވާލުގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް  ބަދަލު އައިސްފައިވާކަން ނާސްތާ ޕްރޮ

 ވެ. ގައި ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާނެކަމަށެ 2019ސެޕްޓެންބަރު 

ނަމަވެސް މި ނުކުތާއަށް ރައްދު ދެމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ނާސްތާ ކޮމިޓީ  10.7.1.1

މައް އޮތްނަމަވެސް  ނުބާއްވާކަމަށާއި، އެކުލަވާލާފައި  މީޓިންގތައް  ގަވާއިދުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ޗެކްކުރަނީ މައްސަލަ   މީޓިންގތައް ބާއްވަނީ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަކަމަށާއި، ރަހަބެލުމަށް ގެނެވޭ ތަކެތި 

  ގައި   2019މޭ    02ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށާއި، ފައިލްކޮށްފައިވާ "ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު" ގައި  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ  އުޞޫލު ލާފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެކުލަވާ 

 މަތިން ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށެވެ.  

ދިރާސާކުރިއިރު، 10.7.2 ބަލައި  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހެޅި  ދެފަރާތުން  ވަނަ    2019ސެޕްޓެންބަރު    01  އެގޮތުން 

 01ށިގެން ނާސްތާއަށް އޯޑަރ ކުރައްވާއިރު ތާޒާކަން ބެލުމަށް އޯޑަރ ކުރާ ކޮންމެ މެނޫއަކުން  ދުވަހުން ފެ

  PU/22/2019/257  (26-22ކް އޯޑަރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝންގެ ނަންބަރު  ޕެ  )އެކެއް(

އޮފް  2019އޮގަސްޓު   މިނިސްޓްރީ  ދެންނެވުނު  އޮތްއިރު،  އެނގެން  ބެލުމުން  ސިޓީއަށް  ގެ   )

ސިޓިއާ   ކުރެވޭ    ވިލުފުށިދީ  ޙަވާލާ އެޑިޔުކޭަޝންގެ  އޯޑަރު  ނާސްތާއަށް  ހެނދުނުގެ  ދަރިވަރުންގެ  ސްކޫލު 

ރުކުރުމަށް އެދިފައިވާކަން  ޕެކު ތައްޔާ)އެކެއް(    1މެނޫއިން ނާސްތާގެ ތާޒާކަން ބެލުމަށް ކޮންމެ މެނޫއަކުން  

ކޮށްފައިވާ ޗޮކްލެޓް ކެފޭ އެންޑް ބިސްޓްރޯއަށް ޙަވާލު ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކުރުމަށް    ވިލުފުށި

ނަންބަރު    ވިލުފުށިފޮނުވާފައިވާ   ( 2019ސެޕްޓެންބަރު    01)  GS-65-A/2019/213ސްކޫލުގެ 

އޮ އެނގެން  ބެލުމުން  ތަކެތީގެ    ނާސްތާންނަކަމާއި،  ސިޓީއަށް  ލިބޭ  ދަރިވަރުންނަށް  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ 

ގައި ބަޔާންކުރާ "ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު" ފުރިހަމަ    2ތާޒާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އުޫޞލްގެ ޖަދުވަލު  

ފޯމުގައި   އެ  ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށާއި،  ފޯމުގައި  އެ  ފަރާތްތަކުން  ބެލި  ތާޒާކަން  ތަކެތީގެ  ކުރުމަށްފަހު 

އެ ދުވަހު ތަކެތީގެ ތާޒާކަން ބެލި ސްކޫލުގެ ދެ މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި،  ރާނީ ޕްރިންސިޕަލްގެ އިތުރުން  ސޮއިކު

މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުވަތަ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބަދަލު ކުރުމުގެ    ރާޕްރިންސިޕަލްގެ އިތުރުން ސޮއިކު 
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އިޚްތިޔާރު ޕްރިންސިޕަލްއަށް އޮންނާނެކަމަށާއި، ތަކެތީގެ ތާޒާކަން ބަލާނީ އެތަކެތީގެ ރަހަ ބަލައިގެންކަމަށް 

ނަންބަރު   އެޑިޔުކޭަޝންގެ  އޮފް  'ސަރކިޔުލާ  2019މޭ    E/CIR/2019/15  (02-22މިނިސްޓްރީ   )

ފޯރުކޮށްދޭނެ   ނާސްތާ  ހެނދުނުގެ  ދަރިވަރުންނަށް  "ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގެ  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  އިން  ސިޓީ' 

ގެ   އުޫޞލު"  އޮ  10ގޮތުގެ  އެނގެން  ބެލުމުން  މާއްދާއަށް  އުސޫލުގެ  ތްވަނަ  އެ  ހަމަ  ވަނަ    13އިރު، 

ތައްޔާރުކުރެ ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  "ޕްރޮގްރާމް  ގައި  )މ(  ބަލާ ފައިވާވި މާއްދާގެ  ފެންވަރު  "ޚިދުމަތުގެ   

( ކޮންމެ ދުވަހަކު ފުރިހަމަކޮށް ސްކޫލުގައި ފައިލްކުރާކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެ" ކަމަށް 2ފޯމް" )ޖަދުވަލު  

ގައިވާ   ފޯމް"  ބަލާ  ފެންވަރު  "ޚިދުމަތުގެ  ގައި  )ފ(  މާއްދާގެ  އެ  ހަމަ  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

އެޑިޔު އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދުވަހަކު މަޢުލޫމާތު  ކޮންމެ  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް  މަތިން  ކަނޑައަޅާގޮތުގެ  ކޭަޝނުން 

ށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝނަށް ފޮނުވަމުން ގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެކަމަ

 ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، 

މައްސަލައިގައި   10.7.2.1 މި  ހުށަހަޅާފައި އެގޮތުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ބަލާ  މައްސަލަ  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ވާ 

ބެލުމުން،   ފެށިގެން    2020ޖަނަވަރީ    12ފޯމުތަކަށް  ނިޔަލަށް   2020ޖަނަވަރީ    30އިން  ގެ 

ގޮތުގައި   ފަރާތުގެ  ބެލި  ތާޒާކަން  ފޯމުގައި    03ކާތަކެތީގެ  ސޮއިކުރާގޮތަށް  ފަރާތެއް  )ތިނެއް( 

ދެންނެވުނު   ސޮއިކޮށްމުއްދަތުގައި  އޮތްނަމަވެސް،  ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުގައި  މައްސަލަ  ހަމައެކަނި  ފައިވަނީ 

ގެ   2020ފެބުރުވަރީ    06އިން ފެށިގެން    2020ފެބުރުވަރީ    02ފަރާތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި  

ސްކޫލުގެ   ހައިސިއްޔަތުންނާއި،  ފަރާތެއްގެ  ބެލި  ތާޒާކަން  ފޯމުތަކުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ނިޔަލަށް 

ހައިސިއްޔަތުން   ފަރާތް  މައްސަ ޕްރިންސިޕަލްގެ  ހުށަހެޅި  އިޤްރާރުގައި  ލަ  ޕްރިންސިޕަލްގެ 

ފާހަގަކުރެވޭ ގެންދިޔުމުގައި  ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން  ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމް  ނާސްތާ  ޕެކް    1އިރު،  )އެކެއް( 

ހިމެނޭހެން   ޕްރިންސިޕަލް  އެންގިނަމަވެސް،  އެޑިޔުކޭަޝނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   03އޯޑަރުކުރުމަށް 

"ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގެ  ތީގެ ތާޒާކަން ބެލުމުގެ ގޮތުން ރަހަބަލަންޖެހޭނެކަމަށް  ކާތަކެ  )ތިނެއް( ފަރާތެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވަ އޮތް އޮތުމަށް ގައި  ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު"  

އި އަދި ކާތަކެތީގެ ނެތްކަމާބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން  
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ތާޒާކަމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ފުރިހަމަކުރާ ފޯމުގައި ކާތަކެތީގެ ތާޒާކަން ބަލާ މުވައްޒަފުންގެ  

ފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް އޮތުމަށް ނުވަތަ   ފުރިހަމަކުރުމަށް)ތިނެއް( ފަރާތެއްގެ ނަން    03ގޮތުގައި  

ބަދަލެއް އިޞްލާ  ފޯމަށް  ނެތަތީ،  ޙެއްނުވަތަ  އެނގެން  ކުރިން ޙާލަތުއެ  އައިސްފައިވާކަން  ގައި 

)ދޭއް( މުވައްޒަފަކު    2ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިތުރުން އިތުރު  

އެފަދައިން  އަދި  ބުރަވެވޭކަމާއި،  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  ފޯމު  ބެލުމަށްފަހު  ތާޒާކަން  ތަކެތީގެ 

ސްކޫލުގެ  ޢަމަ ސާފުކޮށް  އެކަން  ގުޅައި  ފަރާތަށް  ބެހޭ  ކަމާ  ސާފުނުވާނަމަ  ގޮތް  ލުކުރަންވީ 

ޒިންމާއެއްކަމަށް   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަށަވަރުކުރުމަކީ  އެކަން  ހައިސިއްޔަތުން  ޕްރިންސިޕަލްގެ 

އިހުމާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވުމަކީ  ޢަމަލުކޮށްފައި  އެފަދައިން  ލުވުންކަމަށް ބުރަވެވޭއިރު 

އިތުރުން   މީގެ  ފެށިގެން    2020ފެބުރުވަރީ    02ބުރަވެވޭކަމައި،  ގެ    2020ފެބުރުވަރީ    06އިން 

ޕްރިންސިޕަލްގެ   ސްކޫލުގެ  ހައިސިއްޔަތުންނާއި،  ފަރާތެއްގެ  ބެލި  ތާޒާކަން  ފޯމުތަކުގައި  ހުރި  ނިޔަލަށް 

ސޮއިކޮށްފައިނުވާތީ އިްޤރާރުގައި  ޕްރިންސިޕަލްގެ  މި  ހައިސިއްޔަތުން  ހުށަހެޅި ޙާލަތު،  މައްސަލަ  ގައި 

 ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.   އުޫޞލާފަރާތް ސްކޫލުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ 

 -މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުތައް ހެދުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން:  10.8

ވަނަ އަހަރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ    2019މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެފަރާތް   10.8.1

ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތުގައި    2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2015ވިއިރު  ޙަވާލުމަސްއޫލިއްޔަތާއި  

ވަނަ އަހަރު    2018މަކޮށް ނިންމާފައިނުވާކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތައް ފުރިހަ

ދެންނެވުނު   އަދި  ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ފޯމު  ބަލާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  އެއްވެސް 

ތަފާތު  ސަބަބުން  ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ  ސުޕަވައިޒަރުން  ފުރުމުގައި  ފޯމުތައް  ފުރިހަމަކުރި  ތަކުގައި  އަހަރު 

އެތަކެއް  މައްސަ  ސަބަބުން  ޖެހުމުގެ  ހައްލުކުރަން  މައްސަލަތައް  އެތަކެއް  ފޯމުތަކުން  ދިމާވެފައިވާ  ލަތައް 

އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނާ ދެމެދު ކުރަންޖެހި ގިނަ    އެޑިޔުކޭަޝންމުޢާމަލާތްތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް  

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ހޭދަވިކަމަށާއި،  ކަމާބެއެޑިޔުކޭަޝންދުވަސްތަކެއް  އެއްބާރުލުން  ގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ހޭ 
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ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތައް ޙައްލު ނުކުރެވި ދިގު ދެމިގެންދިޔަކަމަށާއި، މިކަންކަން މިހެންވީނަމަވެސް  

ވީއްސުރެ އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް  ޙަވާލުވަނަ އަހަރު ސްކޫލު ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި    2019

 ކަތަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޕީއޭ ފޯމުތައް ސީއެސް ވިއުގައިން އަދާހަމަކުރުންކަމަށެވެ. ގެންދިޔަ އެއް މަސައް

ބަލާއިރު،   10.8.2 ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހާޒިރީއަށް  އެގޮތުން  ވަޒީފާގެ 

މުވައްޒަފަކަށް    16ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާ   އަދި    2019)ސޯޅަ(  އަހަރު  މުވައްޒަފަކަށް    )ތިނެއް(  3ވަނަ 

ދޭ    2020 "އަނގަބަހުން  ސޮއިކޮށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަހަރު  ލިޔުމަށް ނަޭޞޙަތްވަނަ   '

ހުށަހެ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގެންޅި  ތިރިކޮށްފައިވާކަން  ބެލުމުން  އޮތަތީ،    އެގްޒިބިޓްތަކަށް 

އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  ބެލުމުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ހާޒިރީއާ  މުވައްޒަފުންގެ 

މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ހާޒިރީ ރިޕޯޓު ހެދުމުގައި    ތީއާއި،މުވައްޒަފުންތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭ

ގޮތަކަށް  ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވަނީ  ކޮން  ރިޕޯޓެއްކަން  ކަން  ކިހިނެތް  ހާޒިރީ  މުއްދަތެއްގެ  ކޮން  މައްސަލަ  އަދި 

މައްސަލަ   ހެދުމުގައި  ރިޕޯޓު  ހާޒިރީ  ގުޅޭ  މުވައްޒަފުންނާ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  ފަރާތަށް  ރައްދުވި 

 ނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  ހުށަހެޅި ފަރާތް ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް ބަލާ

ލި  10.9 ހައިސިއްޔަތުން  މުވައްޒަފުންނަށް  ވެރިޔާގެ  ހޯދައިދިނުމުގައި  ކުރިއެރުންތައް  މަޤާމުގެ  ބެންޖެހޭ 

 -މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވުން: 

  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން    2015ގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި  ހަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާ  10.9.1

ވަޒީފާ   ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ބަޔާން ވަނަ  ވަޒީފާ  އެއްބަސްވުމާއި  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ހަމަޖައްސާފައިވާ 

ސޮއިކުރުވައި   ތައްޔާރުކޮށް  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާ  ބަޔާނާއި  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  އެ  ދީފައިނުވާތީ 

އީމެއިލަ ރަސްމީ  މުވައްޒަފެއްގެ  ކޮންމެ  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ބަޔާނާއި  ވަޒީފާ  ކުރި  މެއިލް  ސޮއި  ށް 

ޙައްލުވަމުން ދިޔަ  ، ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި ދިމާވެފައިހުރި މައްސަލަތައް  ފޯމުތަކުގައި  ޕީ.އޭ  މުވައްޒަފުންގެ  އަދި 

މުވައްޒަފުންނަށް  ޙައްުޤވާ  ޕްރޮމޯަޝންތައް  ނިންމައި  އަދާހަމަކޮށް  ވިއުގައަށް  ސީއެސް  ފޯމުތައް  މިންވަރުން 

 ޕްރޮމޯަޝން ދީފައިވާނެކަމަށެވެ.  
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ނު 10.9.1.1 ފަރާތުން މި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދެމުން  ރައްދު  ކުތާއަށް 

ފޯމުތައް   ޕީއޭ  ވަޒީފާގެ  ފުރާފައިނުވާކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުންގެ  ބަޔާނާއި  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންގެ  ގިނަ 

ސްކޫލުގެ  ހަގަކުރެވުނުކަމަށާއި،  ބެލުމަށް ދިޔަ ޓީމަށް ފާ ޙާލަތުއެއްބަސްވުން ހަދާފައިނުވާކަން  ސްކޫލުގެ 

ކަށަވަރުކުރަންޖެ ކުރެވިފައިވޭތޯ  އެކަންކަން  ހައިސިއްޔަތުން  އަދި    ހޭނެކަމަށާއި،ޕްރިންސިޕަލްގެ 

ގަވާއިދު   ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  މަތިން   2014ކުރެވިފައިނުވާނަމަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ  ގައި 

މަ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއި،  މަާޤމާއި  އެކަންކަން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އެ  ޙަވާލުއްސަލަ  ކުރިން  ވުމުގެ 

މަާޤމު އަދާކުރި ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާފައިނުވާތީ އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން އިސްކަން  

ނުކުރެވުމަކީ   ފުރިހަމަ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ދިނުމުގެ 

ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތަތީ  ހަމައެއް  ާޤނޫނީ  ބެލޭނެ  ހުއްޖަތެއްކަމުގައި 

 ކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކޮށްފައިނުވާކަމަށެވެ.  ޙަވާލުގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އެފަރާތާއި 

ބެލުމުން 10.9.2 ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުތަކާ    ،އެގޮތުން  އެކި  ތަފާތު 

އާއި ދެމެދު މުދައްރިސުންނަށް ޙައްުޤވާ ޕީ.އޭ ޕްރޮމޯަޝންތައް ނުދެވި ހުރިކަން    2018އިން    2015ހުރެ  

އެގޮތުން  މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށާއި،  ނިންމުމަށް  ކޮށް  އަވަހަށް  ވީހާވެސް  އެކަން  ފާހަގަކުރެވުމާއެކު 

ގައި ދާއިމީ މަާޤމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބައެއް މުދައްރިސުންގެ ޕީ.އޭ ފޯމު  ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް ކަންކަމުގެ ތެރޭ

ފަރާތް އިތައްޔާރުކުރެވިފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  ހިމެނޭކަން  އެޕްރައިޒްކުރެވިފައިނުވުން  ނުވާކަމާއި، 

ކޮށްފައިވާކަން   އީމެއިލެއް  މުވައްޒަފުންނަށް  ސްކޫލުގެ  އީ  2020އޮގަސްޓު    04ވިލުފުށި  މެއިލަށް ގެ 

ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި ހަމަ އެ އީމެއިލާއި ގުޅުވައި ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޕްރޮމޯަޝން  

ބަޔާންކޮށް   މެއިލެއް   2020ސެޕްޓެންބަރު    24ހަމަޖެހުނުކަން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ޕީ.އޭ ފޯމުގެ ގޮތުގައި ވިޔުގައަށް އެޅިފައިވަނީ  ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ  

ސަމާލުކަމަށް   ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެކަން  ކަމަށްވާތީ  ފޯމު  މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ    07އެހެން 

ގައި ގެނެސްފައިވާކަން އެތާރީޚުގެ އީމެއިލަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިތުރު   2020ސެޕްޓެންބަރު 

ޕީ އެކަން ސިމުވައްޒަފެއްގެ  ފުރާފައިވާތީ  އެހެން ފޯމެއް  ގޮތުގައި  ކޮމިަޝނުގެ .އޭ ފޯމުގެ  ވިލް ސަރވިސް 
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އެނގެން    2020ސެޕްޓެންބަރު    06ސަމާލުކަމަށް   ބެލުމުން  އީމެއިލަށް  އެ  ގެނެސްފައިވާކަން  ގައި 

ތޭވީސް( )  23ވި ފަހުން ޖުމުލަ  ޙަވާލު ންނަކަމާއި، މީގެ އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިންގުމާ  އޮ

މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވާކަން އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިން ޗިޓުތަކަށް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމުތައް ފުރުމުގެ    ބެލުމުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،

ބެލުމަށް ހާޒިރުވި ޓީމުން އެފަރާތްތަކަށް   ޙާލަތުއި ސްކޫލުގެ  ގަ   2020މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ފެބުރުވަރީ  

ޖުލައި   ހިމަނައި  ކަންކަން  އޮގަސްޓު    2020ފާހަގަކުރެވުނު  އެކުލަވާލުމަށްފަހު  ރިޕޯޓު  ގެ    2020ގައި 

މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯަޝން ދެވިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ތާރީޚުގައިކަމާއި،  

އަދި   ފަރާތަށް  ނިންމާފައިވަނިކޮށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެވިފައިވަނީ  ޕްރޮމޯަޝން  މުވައްޒަފުންނަށް  ބައެއް 

އޮންނާތީއިޞްލާޙީ   އެނގެން  އެޅުމަށްފަހުކަން  ޕްރޮމޯަޝން    އާއި، ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފުންނަށް  ދެންނެވުނު 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތް  މަސައްކަތެއް    2019ދިނުމުގެ  އެއްވެސް  އަހަރު  ވަނަ 

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މަާޤމުގެ  ކޮށްފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގައި  ހައިސިއްޔަތުން  ވެރިޔާގެ  ހޯދައިދިނުމުގައި  ކުރިއެރުންތައް 

 ބުރަވެވެއެވެ.  

މުދަލަށާއި،   10.10 އަގުބޮޑު  ހުރި  ސްކޫލުގައި  ސަބަބުން  ނެތުމުގެ  ބެލެހެއްޓިފައި  މިވަގުތު  ސެކިއުރިޓީ  ސްކޫލުގެ 

 -ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދެވިފައިވުން: 

ސެކިއުރިޓީ   10.10.1 ސްކޫލުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އިންތިޒާމުތައް މައްސަލަ  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ހަމަޖެއްސުމަށް ތަފާތު އެކި ފަހަރުމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝނާއި ދެމެދު މުޢާމަލާތް ކުރެވެމުން  

ސުޕަވައި ބެލެހެއްޓެވި  ޒޯނު  ތ.  އެދުވަސްވަރު  ސެކްަޝންތަކުންނާއި  އެކަންކަމާގުޅޭ  ރުގެ  ޒަދިޔަނަމަވެސް 

 ލުމެއް ދީފައިނުވާކަމަށެވެ.  ފަރާތުން އެންމެ އެދެވޭ އެއްބާރު 

ވިލުފުށި ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ    އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން، 10.10.2

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިނިސްޓްރީ    2019ޑިސެންބަރު    30ހޯދުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި  
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އީމެއިލް  އެޑިއުކޭަޝނަށް  އޮންނަކަމާއި،  އޮފް  އެނގެން  ވެފައިވާ    2019ކޮށްފައިވާކަން  އަހަރު  ވަނަ 

އަގުގައި   އެ  އެއްގޮތަށް  ސްކޫލުގެ    2020އެގްރީމެންޓާ  ކުރެވެންދެން  އައު  ކޮންޓްރެކްޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އަށް ބަލަހައްޓައިދިނުމަށްއެދި ވިލުފުށި    2020ފެބުރުވަރީ    29އިން    2020ފެބުރުވަރީ    01ސެކިއުރިޓީ  

ނަންބަރު  ސްކޫލު އެސްކޫލުގެ  ފޮނުވާފައިވާ  ޓްރޭޑަރސްއަށް  ލައްޔަ   GS-65-B/2020/004  (30ން 

ޑިސެންބަރު    31( ސިޓީ އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓް  2020ޖަނަވަރީ  

އެދު  2019 ސްކޫލުގެ  ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް  ފޯރުކޮށްދެމުން އަށް  ޚިދުމަތް  މެދުނުކެނޑި  މަތިން  މުގެ 

ގެއްލުންވާނެ  ކުންފުންޏަށްވެސް  އެ  މަސައްކަތްކުރުމަކީ  އެފަދައިން  އައުނުކޮށް  ކޮންޓްރެކްޓް  ދިޔަނަމަވެސް 

ނުކުރެވޭނަމަ   އައު  ކޮންޓްރެކްޓް  ފޯރުކޮށްދެވެން   2020ފެބުރުވަރީ    05ކަމެއްކަމަށްވާތީ  ފަހުން  ގެ 

ކު އެ  ބެލުމުން   2020ފެބުރުވަރީ    02ންފުނިން  ނެތްކަމަށް  ސިޓީއަށް  ފޮނުވި  ސްކޫލަށް  ވިލުފުށި  ގައި 

އޮންނަކަމާއި،   ބެލެހެއްޓުމަށް  )ތިނެއް(    3އެނގެން  ސެކިއުރިޓީ  ކުރެއްވުމުންވެސް  އިއުލާނު  ފަހަރު 

 3ތެއްގެ ގޮތުން  ލިބިފައިވާ އަގު އެކަށީގެންވާވަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަގެއްކަމަށް ފެންނާތީ ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަ

މަހަކު   ބޮޑުނުވާގޮތަށް    ރ. -/5,000މީހަކަށް  އަށްވުރެ  ރުފިޔާ(  މީހުން   )ތިނެއް(  3)ފަސްހާސް 

މައްސަލަ   މިނިސްޓްރީއިން  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ކަންކަން  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ސެކިއުރިޓީ  ހޯއްދަވައިގެން 

އަންގާފައިވާކަން   ފަރާތަށް  އީ  2020ފެބުރުވަރީ    11ހުށަހެޅި  އޮގެ  އެނގެން  ބެލުމުން  ތުމުން، މެއިލަށް 

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހޯދުމަށް  ފަރާތްތަކެއް  ކަމާބެހޭ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ސެކިއުރިޓީ 

އޮތްއިރު،   އެނގެން  އެދިފައިވާކަން  ލަފަޔަކަށް  މިނިސްޓްރީގެ  ސްކޫލުގެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމާއި 

ހަމަ ކަންކަން  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ފަރާތްސެކިއުރިޓީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތްތަކެއް   ޖެއްސުމުގައި 

ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ސަބަބުން ސްކޫލުގެ  ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަން    ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު، އެފަރާތް

ފަރާތް ފަހިކޮށްދީފައި ހުށަހެޅި  ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ މަގެއް މައްސަލަ  ވާކަން  އަގުބޮޑު މުދަލަށާއި 

ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ބެލެހެއްޓިފައި  މައްސަލަ  މިވަގުތު  ސެކިއުރިޓީ  ސްކޫލުގެ 

މަގެއް   ލިބިދާނެ  ގެއްލުމެއް  ތަކެއްޗަށް  މުދަލަށާއި،  އަގުބޮޑު  ހުރި  ސްކޫލުގައި  ސަބަބުން  ނެތުމުގެ 

 ވެ. ކަމަށް ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެފަހިކޮށްދެވިފައިވާ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2021/278މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މިނަތު އަފްރާ އާދަމް އިބްރާހީމްއާ

                                             

 

46 ގެ  40 ޞަފްޙާ      
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ފަރާތަށް  .11 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލިއިރު،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އެހެންކަމުން 

ގޮތުގައި   ސަބަބުތަކުގެ  ދޭންޖެހުނު  އިންޒާރު  ލިޔުމުން  ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  އޮފް  އިޞްލާޙީ  މިނިސްޓްރީ 

ނަންބަރު   "އިންޒާރު"  2021ޖުލައި    22-SA/22/2020/116  (06(OTHER)އެޑިޔުކޭަޝންގެ  ގައި ( 

"ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން  

އުޫޞލު"   ހޯދައިދިނުމުގައި    މާއިޚިލާފުވެފައިވުއާ  ގޮތުގެ  ކުރިއެރުންތައް  މަޤާމުގެ  ލިބެންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް 

މަސައްކަތްކުރުމުގައި  ވެރިޔާގެ   ފަރާތް  ހައިސިއްޔަތުން  ހުށަހެޅި  އެނގެން  މައްސަލަ  އިހުމާލުވެފައިވާކަން 

ާޤނޫނުގެ  އޮތްނަމަވެސް،   ފަރާތުގެ    19ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 އެ ފަރާތުގެ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑާ ޚިލާފްވުމުން  މައްޗަށް އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ފާހަގަކޮށްފައިނުވާއިރު،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވެފައިވާކަން  

މިއީ ޙަވާލުވުމަށްފަހު  ހިންގުމާ  ސްކޫލުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގުޅިގެން    މައްސަލަ  ޅުނު  ހުށަހެރަސްމީކޮށް  އެފަރާތާ 

އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތ. ވިލުފުށި    ނުވަތަ ަޝކުވާކަން  ފުރަތަމަ މައްސަލަ

ޙަވާލުވުމަށްފަހު   މަާޤމާ  ޕްރިންސިޕަލްގެ  "ސިވިލް  ސްކޫލުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ފުރިހަމަކޮށް    ސަރވިސް  ސުޕަވައިޒަރު  އެފަރާތުގެ  ފޯމު"  ބަލާ 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ   ފޯމު  އެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން    31އިން    2020ފެބުރުވަރީ    01ސޮއިކޮށްފައިވާކަން 

ދެންނެވުނު ފޯމުން  ގެ މުއްދަތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުންކަން އެނގެން އޮތްއިރު،    2021ޖަނަވަރީ  

ހަތެއް އިންސައްތަ( ލިބިފައިވާކަން އެނގެން    97އަކުން ޖުމުލަ %  100ތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ )ނުވަދިހަ 

އެގޮތުން   ޢާންމުކުރުމާއޮންނަކަމާއި،  އެކުލަވާލައި  ފިލޮސޮފީ  އަދި  މިަޝން  ވިަޝން  އަބަދުވެސް    އި،ސްކޫލުގެ 

އޮންނަ   ތަ  3ކުރިއަށް  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެޖިކް  ދުވަހުގެ  އިވެލުއަހަރު  ސެލްފް  ސްކޫލުގެ  އަދި  އޭަޝނާއި  އްޔާރުކޮށް 

މިނިސްޓްރީގެ އެކެޑެމިކް ކަލަންޑަރާއި އެއްގޮތަށް ސްކޫލުގެ އެކްޓިވިޓީ   ،ސްކޫލުގެ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމާއި

ޑިޔުކޭަޝން  ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުމާއި، ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ

ތަންފީޒުކުރުމާއި އުޞޫލުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް   ،އިން  ނަތީޖާ  ސްކޫލުގެ  އަހަރަށް  އަހަރުން 

ޕްލޭންކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރުމާއި، ސްކޫލުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ސިވިލް  
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  ކުރަމުންގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި   ށްކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަ  ސަރވިސް ކޮމިަޝނާއި މިނިސްޓްރީން

ލިބިފައިވާއިރު،  މާރކްސް    10/09  މި ހުރިހާ ކަމަކަށް  ާޤނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގައި  އަދި

މަންހަ ަޤއުމީ  އެކަށައަޅުއްވާފަ ޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވައިގައި  މަތިން  ގޮތުގެ  މަގުފަހިވާނެގޮތަށް  ވާ  ތަޢުލީމަކަށް  ށާޖެހޭ 

ތާވަލުކޮށްގެ ޙަރަކާތްތައް  އުނގަންނައިދިނުމުގެ  މޮނިޓަރކޮށް    ންއުނގެނުމާއި  ގެންދިޔުމާއި  ކުރިއަށް  ސްކޫލުގައި 

މުވައްޒަފުން   ،ބެލެހެއްޓުމާއި، ސްކޫލުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ވިލަރެސްކުރުމާއި

ތަޢުލީމައަ ފޯރުކޮށްދޭ  ސްކޫލުން  ބޭއްވުމާއި،  ބައްދަލުވުންތައް  ދަރިވަރުންގެ  މުވައްޒަފުން    ށްދި  ރަނގަޅު  ފެންވަރު 

މުވައްޒަ  ހިންގުމާއި،  ޕްރޮގްރާމްތައް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެަޝނަލް  މަސައްކަތް ހަމަޖެއްސުމާއި،  ފުންގެ 

ާޤއިމުކު  ސްކޫލުގައި  ނިޒާމެއް  ރަނގަޅު  ގެންނަންޖެހޭ  މޮނިޓަރކުރެވޭނެ  ގުޅިގެން  ރިޕޯޓާއި  ރިވިއު  ސްކޫލު  ރުމާއި 

ރައްކާތެ ދަރިވަރުންނަށް  މާހައުލަކީ  ސްކޫލުގެ  ގެނައުމާއި،  މާހައުލަކަށް  ރިބަދަލުތައް  ލިބިގެންވާ  އަމާންކަން  ކަމާއި، 

އަބަދުވެސް ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ސްކޫލުން  ހަމަކުރުމާއި  ވަސީލަތްތައް  މަސައްކަތްކުރުމާއި  ދަރިވަރުންގެ    ހެދުމަށް 

ބޭނުންކުރުމާއި،  ހެޔޮގޮތުގައި  ވަސީލަތްތައް  ލިބިފައިވާ  ސްކޫލަށް  ނިންމުމާއި،  އަމާޒުކޮށްގެން  މަންފާއަށް  ލާބައާއި 

ރިކޯޑުތައް   އެންމެހައި  ވަސީލަތްތަކާބެހޭ  ތަފާތު  ދަރިވަރުންނާއި  މުވައްޒަފުންނާއި  ތެރެއިން  'މީމިސް'ސްކޫލުގެ  ގެ 

ބެލެހެއްޓޭކަން   ފަރާތްތައް ގަވާއިދުން  ގުޅުންހުރި  އުޞޫލުތަކަށް  އާންމުކުރާ  ދާއިރާއިން  ތަޢުލީމީ  ކަށަވަރުކުރުމާއި، 

ސްކޫލާއި މުޖުތަމައާމެދު ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް އަހުލުވެރިކޮށް އުސޫލުތައް ނަގަހައްޓާ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި  

ބޭ ބައްދަލުވުންތައް  ބެލެނިވެރިންގެ  ސްކޫލުގެ  އެކުލަވާލައި ާޤއިމުކުރުމާއި  ޕީ.ޓީ.އޭ  ސްކޫލުބޯޑާއި  އްވުމާއި 

ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސްކޫލުގެ  

ގުޅޭ  ފައިސާއާއި  ޚަރަދުކުރެވެނީ  ބަޖެޓް  ލިބޭ  ސްކޫލަށް  އަދާކުރުމާއި،  އިސްރޯލެއް  ތައްޔާރުކުރުމުގައި    ބަޖެޓު 

ކަށަވަރުކުރުމާއި،   އެއްގޮތަށްކަން  އުސޫލުތަކާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ހަމަ އެންމެހައި  މަާޤމުގެ  މަތިން  އުސޫލެއްގެ  ހަމަ 

ފައި އެންމެ  އޮފީހަށް  ގުޅުން  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ދާއިރާގައި  މަސައްކަތުގެ  އަދި  އިންސާފުވެރިކަމާއި  ހުރި  ދާ އަދާކުރުމާއި 

އިސްވެ ބުނެވުނު  މިފަދައިން  ލިބިފައިވާކަން އެނގެން އޮތަތީ،    މާރކްސް  10/10މިންވަރުން  ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތުގެ އަޚުލާުޤ  

ބެލުމުން ގޮތަށް  އައިސްފައިވާ  ފަ، ބަހައްޓަމުން  ހުށަހެޅި  ރަނގަޅު  މައްސަލަ  އަޚުލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  ރާތަކީ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ފަރާތެއްކަން އެނގޭކަމާއި، އެ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ޚިލާފެއްގެ ސަބަބުން ވިލުފުށި ސްކޫލުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތަކަށް  

ނޭދެވޭ   އަޚްލާަޤށް  މަސައްކަތުގެ  މާޙައުލާއި  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އެހެން  ނުވަތަ  ބުރޫއަރައި، 

ފަރާތަށް އަސަރުކޮށްފައި ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  ނުވާތީ،  ސާބިތުކޮށްދެވިފައި  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވާކަން 

އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދެވިފައި ނެތަތީ، މައްސަލަ  

 ގައި ބުރަނުވެވެއެވެ. ރައްދުވި ފަރާތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމު

ާޤނޫނު ނަންބަރު   11.1 ގެ    2008/2ހަމައެހެންމެ،  ާޤނޫނު(  ގެ ދަށުން    19)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 

ބެލުމުގައި  ފިޔަވަޅެއްތޯ  އެކަށީގެންވާ  ފިޔަވަޅަކީ  އިޞްލާޙީ  އަޅާފައިވާ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މުވައްޒަ އެ  މިންގަނޑަށް  އަޚުލާީޤ  ވާޖިބުތަކަށް  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ  އެ  މިންވަރާއި  ތަބާނުވި  ފަކު 

އެނގޭކަމާއި،  ޢާރި މާއްދާއިން  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ފަރާތަށް ޔަތްކުރަންޖެހޭކަން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދެވިފައި ނުވާއިރު،   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް  މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަޚުލާާޤ ގުޅިގެން ކުރިން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިފައިނުވާއިރު އެފަރާތާމެދު  

މައްސަލަ  ، ފުރަތަމަ އެޅުނު ފިޔަވަޅަކީވެސް ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ލިޔުމުން އިންޒާރުދިނުންކަމަށްވާއިރު

ބަޔާން އެޅުނުކަމަށް  ފިޔަވަޅު  ފަރާތަށް  ސާބިތުވަނީ ހުށަހެޅި  މައްސަލައިގައި  މި  ތެރެއިން  ސަބަބުތަކުގެ  ކުރާ 

އެއީ    2ޖުމުލަ   އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ކަމެއްކަން  ދަރިވަރުންނަށް  )ދޭއް(  ސްކޫލުތަކުގެ  "ސަރުކާރު 

އުޞޫލު"   ގޮތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ނާސްތާ  މަާޤމުގެ  ޚިލާފުވުމާއި،  އާ  ހެނދުނުގެ  ލިބެންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް 

އިހުމާލު މަސައްކަތްކުރުމުގައި  ހައިސިއްޔަތުން  ވެރިޔާގެ  ހޯދައިދިނުމުގައި  ވުންކަމަށްވާއިރު،  ކުރިއެރުންތައް 

އައިސްފައިވާކަން   ޢަމަލުކުރަމުން  ފުރިހަމައަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިންގުމުގައި  ޕްރޮގްރާމް  ނާސްތާ 

ތް އުސޫލާ ޚިލާފުވެފައިވެފައިވަނީ އުސޫލަށް ބަދަލެއް  ރައެނގެން އޮތްނަމަވެސް އެފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

ގުޅިގެން   ބަދަލާ  ގެނައި  އެ  ފަހުން  ދެމެދު  ގެނެވުނު  އެޑިޔުކޭަޝނާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވިލުފުށި ސްކޫލާއި 

އޮތުމު ނުކުރެވި  މުޢާމަލާތް  ހިންގުމުގެ ރަނގަޅަށް  ސްކޫލު  ޢަމަލަކީ  އެ  ބުރަވެވޭކަމާއި،  ސަބަބުންކަމަށް  ގެ 

ޒިންމާއެއްކަން  އެންމެ   އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހައިސިއްޔަތުން  "ސަރުކާރު  އިސްވެރިޔާގެ 

އުޫޞލު"   ގޮތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ނާސްތާ  ހެނދުނުގެ  ދަރިވަރުންނަށް  އެނގެން  އަށް  ސްކޫލުތަކުގެ  ބެލުމުން 
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އެއް ސަބަބުން  އިހުމާލުގެ  އެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  އޮތްނަމަވެސް،  މުވައްޒަފަކަށް  ވެސް 

 ދަރިވަރަކަށްވެސް ގެއްލުމެއް ވެފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމާއި، 

ވަނަ  އަހަރު    2019މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯަޝން ދިނުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   11.2

ކުރި ގުޅުމުގެ  ސްކޫލާ  ވިލުފުށި  ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާންޖެހޭ    2018އަދި    2017ން  ތ.  އަހަރު  ވަނަ 

ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްތަކާއި ޕްރޮމޯަޝންތައް ނުދެވި އަދި ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުންކަމަށްވާއިރު،  

ކޮށް  މަސައްކަތްތައް  އަހަރުގެ  ދެ  ކުރީ  ހަވާލުވިފަހުން  ހިންގުމާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަހަރެއްގެ  އަދާހަމަ ދާ  ހިނގަމުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ކުރަންޖެހުމަކީ 

ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭހިނދު،   މަސައްކަތްތަކަށް ލޮޅުމެއް އަންނާނެ ކަމެއްކަން ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ނަރަޒުން 

މާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް މައްސަލަ ދެންނެވުނު ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްތަކާއި ޕްރޮމޯަޝން ދިނުމަށް ހުށަހެޅު

ގުޅޭ  އެފަރާތާ  ހިމެނޭހެން  ނެގުން  ބަޔާން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރެވިފައިވަނީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

ގައި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލެވި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން    2020ޖޫން    11ތަޙުީޤުޤ ހިންގި  

އަހަރު އޮގަސްޓު މަހުން ފެށިގެންކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، އަދާހަމައަށް ވަނަ    2020ނިންމުނު ފަހުން  

އެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވުނު  

އޮތު އެނގެން  ބަހުން  އެފަރާތުން  މި  މުގެ ޗިޓުތަކުންނާއި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ކަމަށް މައްސަލަ 

ޙާލަތު އިއިންކާރުކޮށްފަ އޮތް  އެޅުނުއިރު  އިޞްލާޙީފިޔަވަޅު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވާތީ، 

ޕްރޮމޯަޝން ދިނުމާއެކު މުވައްޒަފުންނަށް   އެފަދައިން  އަދި  ބުރަވެވޭކަމާއި،  އަދި    2017ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް 

ލިބޭ  2018 އެފަރާތްތަކަށް  ގަނޑުކޮށް  މުސާރަ  ޙައްުޤވާ  އެފަރާތްތަކަށް  ފެށިގެން  މައްސަލަ އިން  ނެކަން 

ޕަރފޯމަންސް   މިޙާލަތުގައި  އޮތަތީ،  އެނގެން  ބެލުމުން  އީމެއިލްތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

އެއްވެސް  ވީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަބަބުން  ނުދިނުމުގެ  ޕްރޮމޯަޝން  ލަސްވުމާއި،  ނުހެދި  އެޕްރައިޒަލްތައް 

ސާބިތުކޮ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަންކަމަށް  ށްދީފައިނުވާތީ،  ގެއްލުމެއް  އެންމެހައި  އިސްވެދެންނެވުނު 

ފުރަތަމަވެސް   އެންމެ  ބަދަލުގައި  ދިނުމުގެ  ނަޭޞޙަތް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިޙާލަތުގައި  ރިޢާޔަތްކޮށް 

ފިޔަވަޅެއްކަ  އަޅާފައިވާ  ހަމައަކުން  އެކަށީގެންވާ  ފިޔަވަޅަކީ  އިްޞލާޙީ  އަޅާފައިވާ  ދީ  އިންޒާރު  މަށް ލިޔުމުން 
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ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ފިޔަވަޅަކީ  އެ  ސިވިލް    2008/2ބުރަނުވެވޭހިނދު،  ދިވެހި  އާއި  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގަވާއިދު   ހުށަހެޅި    2014ސަރވިސްގެ  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ފިޔަވަޅެއްކަމަށް  އަޅާފައިވާ  ޚިލާފަށް  އާ 

އެޑިޔު  ،ދީފައިވާ  ގައި  2021ޖުލައި    06ފަރާތަށް   އޮފް  -22(OTHR)ކޭަޝންގެ ނަންބަރު  މިނިސްޓްރީ 

SA/22/2020/116  (06    ިއިންޒާރު"  2021ޖުލައ" ކަނޑައަޅައިއަކީ  (  ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި   ، ބާޠިލު 

އެންމެހާ ރެކޯޑުތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕަރސަނަލް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅާ ގުޅޭ  

މި   އުނިކުރުމަށް  ފައިލުން  އަންގައި ރެކޯޑް  މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

  

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ބެލި  ދެންފަހެ،   މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އާމިނަތު އަފްރާ އާދަމް އިބްރާހީމް މަޖިލީހުގައި ދެފަ

( ތ. ވިލުފުށި ސްކޫލުގައި  A284687)ޗާނދަނީގެ / ތ. ވިލުފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ތ. ވިލުފުށި ސްކޫލުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓަރަށް  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،    ޕްރިންސިޕަލްއެއްގެ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   ފަރާތުން  ޓީމުގެ  ދިޔަ  ބެލުމަށް  ޙާލަތު  ސްކޫލުގެ  ވިލުފުށި  ތ.  ގުޅިގެން  ަޝކުވާތަކާ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މައްޗަށް ނުކުތާތަކުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތްރިޢާޔަތްކޮށް    ރިޕޯޓުގައި  ހުށަހެޅި  ވެރިޔާގެ    މައްސަލަ  ސްކޫލުގެ 

ބަޔާންކޮށް   ކަމަށް  އިހުމާލުވެފައިވާ  ނެގުމުގައި  ޒިންމާތައް  ނަގަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހައިސިއްޔަތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރު"  ( "އިންޒާ 2020އޮގަސްޓު    30)  22-SA/22/2020/116(OTHR)މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝންގެ ނަންބަރު  

އިންޒާރު   ދެންނެވުނު  އިލްތިމާސްކުރުމުން،  އިންޒާރު  އެ  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެފަރާތުން  ދިނުމުން، 

  ގައި ހަމަ އެ ނަންބަރުގައި   2021ޖުލައި  06)އެކެއް( އަހަރު ދުވަސް ފަހުން  1އޭގެ ފައިވާކަމަށް ބުނެ އިްޞލާޙުކުރެވި 

( "އިންޒާރު"  2021ޖުލައި    06)  22-SA/22/2020/116(OTHER)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝންގެ ނަންބަރު

ސަބަބެ  އެފަރާތަށް ތެރެއިން  ސަބަބުތަކުގެ  ދޭންޖެހުނު  އިންޒާރު  ބަދަލުކޮށް،ދީފައިވާއިރު،  ދިނުމުގައި    އް  އިންޒާރު 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ތީ،  ޙަވާލާދީފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މާއްދާތަކަކަށް ޙަވާލާދިނުމަށްފަހު އިންޒާރު ދީފައިވާ

ނަންބަރު  ފަރާތަށް   އެޑިޔުކޭަޝންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮގަސްޓު   22-SA/22/2020/116  (30(OTHR)ދީފައިވާ 

އިްޞލާޙުކ2020ު އިންޒާރު  އެ  އާއި  "އިންޒާރު"  ބުނެ(  އެޑިޔުކޭަޝންގެ    ދީފައިވާ  ރެވިފައިވާކަމަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2021ޖުލައި    22-SA/22/2020/116  (06(OTHER)ނަންބަރު   އަކީވެސް  "އިންޒާރު"   )

އާއި ޚިލާފަށް    2014ާޤނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނާއި، އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  

ނަންބަރު  އެޑިޔުކޭަޝންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމާއެކު،  ފިޔަވަޅެއްކަމަށް  އިޞްލާޙީ           އަޅާފައިވާ 

(OTHR)22-SA/22/2020/116    ްމައްސަލަ ހުށަހެޅި  "އިންޒާރު" ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށާއި އަދި އެ އިންޒާރުގެ ލިޔުނ

އޮފް  ފަރާތުގެ   މިނިސްޓްރީ  އިތުރުން  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އުނިކޮށްދިނުމަށް  ފައިލުން  ޕަރސަނަލް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، އެދި އެޑިޔުކޭަޝންގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދިނުމަށް 

ުގިޅެގން ތ.    ިރޮގާތަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ އަޅަާފިއާވ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވަޅީކ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަޢމުަލތްައ ުހ

އެޑުިއޭކަޝަންށ   އްޮފ  ިމިނސަްޓރ  ަބޔްާނޮކްށ  ަކްނބުޮޑުވްނަތއް  ުހިރ  ބެެލިނެވިރނެްގ  ްސކުޫލެގ  ބެެލިނެވިރްނ  ވިލުުފިށ 

ިޒާޔަރްތކްޮށ   ްސކަޫލްށ  ެއ  ީޓެމއް  ަފާރުތން  ިމިންސްޓީރެގ  ބުެލަމށް  ޙާލުަތ  ްސކުޫލެގ  ެއ  ުގިޅެގން  ުހށެަހުޅާމ  ަމްއސަަލ 

ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ިފަޔަވުޅ އެޅަުމްށ ލަފާދަީފިއާވީތ ިދވިެހ ިސިވްލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނާނިއ ެއކަުލވިާލ ިރޯޕުޓަގިއ ަމ

 ަގާވއާިދ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތގެ ަމިތން ައޅަާފިއާވ ިފަޔަވެޅްއަކމްަށ ބުނެ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ޖާަވބާުދީރީވަނަމެވްސ،  

އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، މަސައްކަތުގެ ކީ   ފިޔަވަޅަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އަޅާފައިވާ އިްޞލާޙީ

އަޚްލާީޤ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިންވަރަށާއި،  ތަބާނުވި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިންގަނޑަށް  އަޚްލާީޤ 

ފަރާތަށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ތަބާނުވުމުގެ  ހުށަހެޅި މިންގަނޑަށް  މައްސަލަ  ލިބިފައިވޭތޯއާއި،  ގެއްލުމެއް 

ރިޢާޔަތްކޮށް  އެޕްރައިޒަލްތަކަށް  ޕަރފޯމަންސް  ދަލީލުކޮށްދޭ  އަޚްލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  ފެންވަރާއި  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  ލިއިރުބެ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިއިރު ސަބަބުގެ ގޮތުގައި   ކަންތައްތަކުގެ  މައްސަލަ 

އުޞޫލު" ތެރެއިން   ގޮތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ނާސްތާ  ހެނދުނުގެ  ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލުތަކުގެ    އާއި   "ސަރުކާރު 

ހައިސިއްޔަތުން    މުވައްޒަފުންނަށް  ޚިލާފުވެފައިވާކަމާއި، ވެރިޔާގެ  ހޯދައިދިނުމުގައި  ކުރިއެރުންތައް  މަާޤމުގެ  ލިބެންޖެހޭ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2021/278މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މިނަތު އަފްރާ އާދަމް އިބްރާހީމްއާ
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  

 

 ސަބަބުންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެ އިހުމާލުގެ  މަށް ބުރަވެވުނު ނަމަވެސް،  ލުވެފައިވާކަ މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިހުމާ

ބުރޫއަރާފައިވާކަން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާއި  ވިލުފުށި ސްކޫލުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތަކަށް  

ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވާކަން   ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސަބަބުންއި ދަރިވަރުންގެ އަޚުލާަޤށް މައްމަސައްކަތުގެ އަޚްލާަޤށާ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އަޅާފައިވާ އިޞްލާޙީ  

   ބުރަވެވެން ނެތަތީ،އްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހަމައަކުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެކީ ފިޔަވަޅަ

ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  ނަންބަރު   ދީފައިވާ   މައްސަލަ  އެޑިޔުކޭަޝންގެ  އޮފް                  މިނިސްޓްރީ 

(OTHER)22-SA/22/2020/116  (06    ިފިޔަވަޅަކީ  2021ޖުލައ އަޅާފައިވާ  އިން  "އިންޒާރު"  ބާޠިލު ( 

އެންމެހާ ރެކޯޑުތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ގުޅޭ    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅާ  ، ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި

( މިއަދު  އުނިކުރުމަށްފަހު  ފައިލުން  ރެކޯޑު  ޕަރސަނަލް  )ރަސްމީ   (2022ޖުލައި    25ފަރާތުގެ  ފެށިގެން  އިން 

ޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި )ފަހެއް( ދުވަހުގެތެރޭ އެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލި  05ބަންދުނޫން(  

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް   ަޝންގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި 

 1443ޛުލްޙިއްޖާ  26

 2022ޖުލައި  25

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
 

 

 


