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 ޓްރައިބިއުނަލް   ވަޒީފާއާބެހޭ 
                 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ   

 މައްސަލަ   ނިމުނުގޮތުގެ  ޚުލާސާ   ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/113 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 އެހެނިހެން  : ބާވަތް   މައްސަލާގެ 

 2022އެޕްރީލް  28 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2022ނޮވެންބަރު  20 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

 ( ހުޅުމާލެ. އެހީ / މާލެ) ޒަމްޒަމް ފާރިްޝ : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 (A065429: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

 

 ޚުލާސާ  އިގެ މައްސަލަ 

މައްސަލައަކީ   ފާރިްޝމި  މާލެ)  ޒަމްޒަމް   / އެހީ  ނަންބަރު:    (ހުޅުމާލެ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A065429)  ،27    ުފެށިގެން  2019ނޮވެންބަރ އިސްލާމިއްޔާގައި   އަލް   އިން  ޢަރަބިއްޔަތުލް  ޓިޗަރ  'މަދްރަސަތުލް 

ކުރި  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    2022އެޕްރީލް    21  ،ގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  ')ޙަދީޘް(

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް )ތިރީސް(    30މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް    އެކަމުގެ ތަޙްީޤަޤށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްޓްވީޓަކާއި ގުޅިގެން،  

އެޕްރީލް    PS/CSC/2022/1  (21-22ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކޮށް، އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ ނަންބަރު  

ލިޔުން'  2022 އަންގާ  މަނާކުރިކަން  ނުކުތުން  'އޮފީހަށް  ފަރާތަށް 'އިސްލާޙްކުރެވިފައި'  (  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ޒަމްޒަމް ފާރިޝް   VTR/2022/113މައްސަލަ 
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މައްސަލަތީއަންގާފައިވާ ހަމަތަކާއި  ،  ާޤނޫނީ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މަނާކޮށްފައިވަނީ  ނުކުތުން  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   

އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުކަމަށް  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ   2022އެޕްރީލް    28ރައްދުވާ ގޮތަށް    ށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށް އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ ޢިބްރާހީމްގެ ރައުޔު 

 : ކަންކަން   ފާހަގަކުރެވުނު  މައްސަލާގައި 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    (ހުޅުމާލެ. އެހީ / މާލެ)ޒަމްޒަމް ފާރިްޝ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ނަންބަރު:   ފަރާތް(   (A065429ކާޑު  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

  ރުކުރާއިރު، ޡަވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަ

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންއިން ފެށިގެން    2019  ނޮވެންބަރު  27މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   1.1

މަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގައިހިންގަމުންދާ   )ޙަދީޘް('  އަލް  މަާޤމު '  ޓިޗަރ    ވަޒީފާ  ގައިގެ 

އެފަރާތް  މުންދިޔައަދާކުރަ  މަހަފަރާތެއްކަމަށާއި،  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރި  ރ. -/8440  ކު 

-/2500  އަދާކުރި މަާޤމުގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މަހަކުއަދި    )އަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅިސް ރުފިޔާ(

މަހަކު  ރ ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  އީ.ކިއު  އާއި  ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  )ދެހާސް  )ދެހާސް  -/2110.  ރ. 

 ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  އެއްސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ( 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރި ޓްވީޓަކާއި ގުޅިގެން، އެކަމުގެ ތަޙްީޤަޤށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުސާރަ   1.2

އުކޭަޝންގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކޮށް، އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި  30ނުލިބޭގޮތަށް  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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( 'އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން'  2022އެޕްރީލް    21)  PS/CSC/2022/1-22ނަންބަރު  

ފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމުގައި  އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އޮ

މަށް އަންގައި، އިްޞލާޙުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި  ކަމަށް ޖެހިފައިވަނީ އޮޅުމަކުންކަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް

ށް  ހަމަ އެ ނަންބަރުގެ އެތާރީޚުގައި އެ ލިޔުމުގައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ކަމަށް އޮތް ޢިބާރާތް، މުސާރަ ލިބޭގޮތަ

ށަހެޅި ފަރާތް ބަދަލުކޮށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި، އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހު

ވަނަ   258ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ   258ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުންކަމަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ    2މާއްދާގެ )ށ( ގެ  

ތުން މަނާކުރެވޭ ހާލަތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއްކަމަށާއި،  މާއްދާއަކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި އޮފީހަށް ނުކު

ލަތްތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ  ޙާ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ހަށް ނުކުތުން މައްޗަށް ކުރެވޭ އިދާރީ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވިދާނެކަމަށާއި، އޮފީ 

ފުރަތަމަ   މުވައްޒަފަށް  ޢިނާޔަތްތައް )ތިރީސް( ދުވަހަށް    30މަނާކުރެވިފައިވާ  އެ މުވައްޒަފަށް މުސާރައާއި 

)ތިރީސް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރާނަމަ، އިތުރަށް   30ލިބޭނެކަމަށާއި،  

މުސާރައާއި މުވައްޒަފަށް  މުއްދަތަށް  މައްސަލަ  ހިނގާ  ގުޅިގެން  ކުށާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ލިބޭނީ  ޢިނާޔަތްތައް   

 ބެލުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނުޖެހޭނަމަކަމަށާއި،

މުވައްޒަފަކު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ނުވަތަ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  1.3

ނުކުތުން   އޮފީހަށް  މުވައްޒަފަކު  ބާވަތުން  މައްސަލައެއްގެ  އެ  ބެލުމަށްޓަކައި  މައްސަލައެއް  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ވަނަ   258އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮންނަންޖެހޭކަން    މަނާކުރުމަށް އެ މާއްދާގެ )ށ( ނުވަތަ )ނ( ގައިވާ ފަދަ

މާއްދާގެ )ހ( އެނގޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަރައިގަނެފައިވަނީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ދި  ފަދަ ކޮން ކުށަކަށްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމަކުން އަ

ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަކުންވެސް ސާފުވާން ނެތްއިރު، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އެއްވެސް ޙާލަތެއް މައްސަލަ  

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިން ކުރިމަތިވެފައި ނޯންނާނެކަމަށާއި، 
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އްދުވި  ގައި ކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރަ  16:09ގެ    2022އެޕްރީލް    21މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   1.4

ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ ޓްވީޓުގެ ޢިބާރާތުގައި ވަނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސާސް ކަމުގައިވާ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް 

ނުވި  ކުރިމަތި  ސަލާމަތަށް  ަޤއުމީ  ރާއްޖޭގެ  ދުވުމުންވެސް  ދަމަމުން  އެ  ދުނިޔޭގައި  މުޅި  ނެރެ،  ރިޕޯޓު 

އަރައިތި ޤައުމަށް  މި  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ދަމާލި  ނުރައްކަލެއް،  ބާލަން  ަޤއުމުން  މި  ސިފައިން  އިންޑިއާ  ބި 

މިއުޅެނީ"   ނުވިސްނިގެން  ގޮތެއް  އެއްވެސް  ނުރައްކާވާނެ  ސަލާމަތަށް  ަޤއުމީ  ރާއްޖޭގެ  ހެދި  ފޮތިކޮޅަކާ 

ފަދައިންކަމަށާއި، މި ޢިބާރާތުގައި އޮތް އެއްވެސް ލަޒުފަކުން އަދި/ނުވަތަ މުޅި ޢިބާރާތުންވެސް، ޓެރަރިޒަމްގެ  މި

ނުވަތަ ކުށަކަ ކުށަކަށް  ގެންގުޅުމުގެ  އެއްޗެހި  ތޫނު  ހަތިޔާރާއި  ނުރައްކާތެރި  ބިރުދެއްކުމާއި  ނުވަތަ  ށް، 

ތަކެތި ބޭނުންކުރުންކަމަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ބޮޑެތި މަސްތުވާ

ސް ނުވަތަ ހީއެއްވެސް ކުރަންޖެހޭ އަދި ކުރެވޭނެ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށަކަށް އަރައިގަނެފިކަމަށް ތުހުމަތެއްވެ 

އެއްވެސް ސަބަބެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށާއި، މި މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

ވަނަ މާއްދާއިން    19ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ ޙައްުޤތަކުގެ ބާބުގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ،  

ޙައްާޤއި،  ކަށަ މިނިވަންކަމުގެ  ކުރުމުގެ  ކަންކަން  މަނާކުރެވިފައިނުވާ  މާއްދާއިން    27ވަރުކޮށްދޭ  ވަނަ 

ހަނިކުރުމަށް   ޙައްުޤތައް  އެ  ޙައްުޤތައް،  ފަދަ  ޙައްުޤ  މިނިވަންކަމުގެ  ކުރުމުގެ  ޚިޔާލުފާޅު  ކަށަވަރުކޮށްދޭ 

ކުރެވޭ ހިފެހެއްޓުމަށް  ބޭރުން  ހަމަތަކުގެ  ާޤނޫނީ  މަސައްކަތެއްކަމަށްވާތީ،   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ާޤނޫނީ  ޣައިރު 

 އެކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނީ ހަމަތަކުންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެކަންކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މުވައްޒަފުން    46ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނުގެ   1.5

ނު ކޮމިަޝންކަމަށް އޮފީހަށް  އަދި  ކޮމިަޝނަށްކަމަށާއި،  ހަމައެކަނި  ލިބިގެންވަނީ  ބާރު  މަނާކުރުމުގެ  ކުތުން 

ާޤނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ބުނުން މާނަކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށްކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި އެހެން 

ދާއިން އެނގޭކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީ  ވަނަ މާއް  77އިދާރާތަކާއި އޮފީސްތައް ހިމަނާފައިނުވާކަން ގަވާއިދުގެ  

އެފަރާތަށް  ފިޔަވަޅަކީ  އަޅާފައިވާ  އެފަރާތުން  ލިޔުމަކުން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ނަމުގައި  އެޑިއުކޭަޝނުގެ  އޮފް 

އެކަމުގެ އިޚްތިާޞްޞ ާޤނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް އަދި އެ އިޚްތިާޞްޞ ލިބޭނެ 
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 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝނުން  ޙާލަތެއް އޮންނާނެކަމަށް

ހައި  ާޤނޫނީ  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  ލިބިގެންވާކަމަިޞއަޅާފައިވާ  އެފަރާތަށް  ހައި  ށާއި،އްޔަތެއް  އްޔަތު ޞި އެ 

 . ލިބިފައިވާގޮތް ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ފިޔަވަޅު އެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށެވެ

ަބމައް .2 ަކަމށް  ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތ  ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން  ަފިއަވނީ،  ޔްާނޮކްށސަަލ ުހށެަހިޅ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މަނާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ާޤނޫނީ ހަމަތަކާއި އުޫޞލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވައި، މައްސަލަ  

ިއްސެވ ަބާޔނުްކެރުވުނ ަމްއސަލަ    ކަންއަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށްހުށަހެޅި ފަރާތާއި މެދު  

 ުހށެަހިޅ ޯފަމށް ރާިޢަޔްތުކާރިއުރ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

ގޮތުން .3 ދިނުމުގެ  ރައްދު  ަޝކުވާތަކަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ކޮމިަޝންގެ  މައްސަލަ  ސަރވިސް    ފަރާތުން   ސިވިލް 

ކަންކަމަށް    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ' ގައިޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު'މައްސަލައިގެ    ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާވަޒީފާއާބެހޭ  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ،ރުކުރާއިރުޡަނަ

ަގިއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އޮފަީހްށ ުނުކުތްނ ަމާނކޮށަްފިއަވީނ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނާނިއ ަގާވއުިދ 3.1

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް  ިއވީާތ،  ަކނަޑައޅަާފިއާވ ިއުޖރަާޢުތަތާކ އްެއޮގަތްށަކުމަގ

އިންކާރުކުރާކަމަށާއި،   ފަރާތުން  ރައްދުވި  ުނކުުތން  މައްސަލަ  އޮފީހްަށ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ޭއްޕރްިލ    21ަޤާރުރ )   2022/ 5ަންނަބރ:  އީޮފުހެގ  ަމާނޮކށަްފިއަވީނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ  

ެއިކެއކި ޝާިޢުރަތުކގެ ަދުށން ަވިކަވކި ަޤުއުމަތކާ މުެދ ންަފަރތު އެުފއުްދަމށް ާރަވއެިގްނ ިހްނާގ  " (  2022

  16:09ެގ    2022އްޭޕރްިލ    21ެނރެފިައަވިނޮކްށ، ެއ ަޤާރަރްށ ގްޮނަޖްއަސަވިއ،    " ުހއުްޓުވްނ  ަހަރާކްތަތްއ

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސާސް ކަމުގައިވާ އިސްލާމް  ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ައިމއަްލ ްޓިވަޓރ އަެކުއްނުޓން  

 ރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ސަލާމަތަށް ކުރިމަތި  ދީނާ ދެކޮޅަށް ރިޕޯޓު ނެރެ، މުޅި ދުނިޔޭގައި އެ ދަމަމުން ދުވުމުންވެސް

ނުވި ނުރައްކަލެއް، ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް މި ަޤއުމަށް އަރައިތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން މި ަޤއުމުން ބާލަން ދަމާލި  

މިއުޅެނީ"   ނުވިސްނިގެން  ގޮތެއް  އެއްވެސް  ނުރައްކާވާނެ،  ސަލާމަތަށް  ަޤއުމީ  ރާއްޖޭގެ  ހެދި  ފޮތިކޮޅަކާ 
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ޓްވީޓް ގުޅުންހުރިކަމަކަށްވާތީކު  މިފަދައިން  ސަލާމަތާ  ަޤއުމީ  މިކަމަކީ  ގުޅިގެން،  މިކަމުގެ    ،ކަމަށާއި ރުމާ 

ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ އަފްރާދުންގެ މެދުގައި ރުޅިވެރިކަމާއި، ނަފްރަތު އުފެދި ހަމަނުޖެހުމަށް ހިތްވަރުދެވި  

ޙްީޤުޤ ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސިވިލް އެފަދަ ކަންކަމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެތީ، މިކަންތައްތައް އިދާރީ ގޮތުން ތަ

 ، ކަމަށާއިވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  258ގެ   2014ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

ެއިކެއިކ  "   (2022އެޕްރީލް    21)  ަޤާރުރ  5/2022ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު   3.2

"  ަވިކަވިކ ޤުައުމަތާކ މެދު ންަފަރތު އެުފއުްދަމްށ ާރަވިއެގން ިހްނާގ ަހަރކްާތަތއް ުހްއުޓުވްނޝާިޢުރަތުކެގ ަދުށން  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީއިން ލިބިދީފައިވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެއްވެ  ަގިއ،  

ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކެމްޕޭނަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައި، އިންޑިޔާއާ  

ބަދަހި   ޒަމާންވީ  އޮތް  އިންޑިޔާއާއެކު  ދިވެހިރާއްޖެއާ  ނިޔަތުގައި،  ނަގައިލުމުގެ  މަސަލަސްކަން  ޞުލްޙަ 

އަމަންއަމާންކަން   ހަމަޖެހުމާއި  ސަލާމަތާއި  ސަރަޙައްދުގެ  މި  ތަރައްީޤއަށާއި،  ރާއްޖޭގެ  ގުޅުމަށާއި، 

އަްޤވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރަމުންދާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ރާވައިގެން  ދެމެހެއްޓުމަށް ބައިނަލް

ާޤނޫނު ނަންބަރ   ާޤނޫނުލްއުޫޤބާތު( ގެ    2014/9ހިންގަމުންދާ ކެމްޕޭނެއްކަމަށާއި، އަދި  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ ނަންބަރު   (6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  615( ވަނަ ނަންބަރާއި،  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  124

ޢަމަލުތަކެއްކަމަ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ކުށުގެ  ޖިނާއީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކަމަކީ  މިފަދަ  އި، ށާދަށުން 

ހިސާބަށް  ނުރައްކާވާ  ސަލާމަތަށް  ަޤއުމީ  ހަރަކާތްތަކަކީ  ހިންގާ  އުފެއްދުމަށް  ނަފްރަތު  އިންޑިޔާއާމެދު 

އެނގެން ސާފުކޮށް  ހަރަކާތެއްކަމުގައި  އެކިއެކި  ގޮސްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަރަކާތަކީ  މި  އޮތްހިނދު،   

ސަލާމަތާއި  ސަރަޙައްދީ  ނަގައިލައި،  ހަމަޖެހުން  ދާޚިލީ  އަމަންއަމާންކަމާއި  އޮތް  ކަންކޮޅުތަކުގައި 

ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުވާލައި، ރާއްޖޭގެ އިްޤތިާޞދީ ރައްކާތެރިކަމާއި އިޖުތިމާޢީ ނިޒާމުތަކަށް ބޮޑު ބުރައެއް 

މައިދާނުގައި  އުފުލަން  ބައިނަލްއަްޤވާމީ  ޙާއްސަކޮށް  ވަކިން  އަދި  ަޤބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި،  ކަމުގައި  ޖެހޭކަމެއް 

އެކަހެރިވެ، އިތުބާރު ގެއްލި، ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހި ދައުލަތުން ގެންގުޅެމުން އަންނަ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ރޫޅި، 
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ނު އިސްތިޤްލާލަށް  ސިޔާދަތާއި  މިނިވަންކަމާއި،  ކަމެއްކަމުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރިމަތިވެދާނެ  ރައްކަލެއް 

 ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ނަންބަރ   3.3 ާޤނޫނު  މަނާކުރާނީ،  ނުކުތުން  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފުން  )ދިވެހި    5/ 2007ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި    46ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ  

ާޤނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މުސާރަ ދޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުދޭގޮތަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  

، މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ނުކުތުން  ށާއިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންކަމަ

، މި މާއްދާގައި  ށާއިވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކަމަ  2ނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  ވަ  258މަނާކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދުގެ  

އިދާރާގައި   އެ  ނުވަތަ  އިދާރާއަށް  އެ  އުޅުމުން  ނުކުމެ  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފު  "އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

އަންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ލިބިގަންނަން  ޚިދުމަތް  އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ  ބަޔަކަށް    މަސައްކަތްކުރާ 

ބެލެވުން"   ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް  މައްސަލައެއް  ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް  ސީދާ  ބަލާއިރު  ހަމަތަކުން  އެކަށީގެންވާ 

، "މިފަދަ މުވައްޒަފުންނަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކާއި، ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު ށާއިކަމަ

ާޤނޫނު ނަންބަރ  އެއްޗެހި ގެންގުޅުން ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި   )ޖިނާއީ   2016/12ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ 

އިޖުރާއަތުގެ ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށަކަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ 

 ށާއި، މުވައްޒަފުން" ކަމުގައި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަ

ެއިކެއިކ ޝާިޢުރަތުކެގ ަދުށން  " ގައި ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓަކީ  2022ލް އޭޕްރި 21މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  3.4

" ާއއި ުގޭޅޮގުތން  ަވިކަވިކ ަޤުއުމަތާކ މުެދ ންަފރުަތ އެުފއުްދަމށް ާރަވިއެގްނ ިހނާްގ ަހަރާކްތަތއް ުހްއުޓުވްނ

ަނނަްބުރ   އޮފުީހެގ  ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ަޤާރުރ  2022ެއްޕރީލް    21)   2022/ 5ިދވިެހާރްއޭޖެގ   )

އަދި އިންޑިޔާއާމެދު ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަކީ ަޤއުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ެނރަެފިއަވިނޮކްށ، 

މަ ސަލާމަތާބެހޭ  ަޤއުމީ  އަހަރުގެ    2022ޖިލީހުގެ  ނުރައްކަލެއްކަމުގައި،  ބައްދަލުވުމުގައި    3ވަނަ  ވަނަ 

ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް، އެ ނިންމުމަށް ގޮންޖައްސަވައި މިފަދަ ޙައްސާސް މައްސަލައެއްގައި ވަކި ަޤއުމަކާ  

މީ  ދެކޮޅަށް ރާވައިގެން ހިންގާ ކެމްޕޭނަކަށް ތާޢީދުކުރާގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތު އުފެދޭގޮތަށް ަޤއު
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މި   ޓްވީޓަކަށްވާތީ،  ކޮށްފައިވާ  އުފެދޭގޮތަށް  ބިރުވެރިކަން  ކަމެއްގައި  އޮތް  ނުރައްކާ  ގުޅުންހުރި  ސަލާމަތާ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި    2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    258ޙާލަތުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  

ީޤުޤކުރުމަށް   މައްސަލަ އިދާރީ ގޮތުން ތަޙްބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިރުދެއްކުމުގެ ޙާލަތު އޮތްކަމަށް ބެލެވޭތީ، މި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

 PS/CSC/2022/1-22  ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެއިޑުއކަޭޝްނެގ ަންނަބުރއޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވަނީ  

)ިތީރްސ(    30ުމާސަރ ިލޭބގަޮތށް   ފަީހށް ުނުކުތން ަމާނުކިރަކން ައްނގާ ިލުޔްނ' ިއްނ ( 'ޮއ2022ޭއްޕރިލް    21) 

ަމާނުކިރުކުރަމީކ، ިދވިެހ ިސވްިލ   ުދވުަހެގ ުމއަްދަތްށަކަމާށއި، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް އޮފަީހްށ ުނުކުތން 

ަގާވއުިދ   ަފ  28ެގ    2014ަސރިވްސެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަދުށން  ެޗޕަްޓރެގ  ައޅަާފިއާވ  ަވަނ  ާރާތމެދު 

 ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވެޅްއޫންނަކަމާށއި، 

ާޤޫނުނެގ   3.5 ުމާސރަ    46ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ  ުނވަަތ  ޭދޮގތްަށ  "ުމާސަރ  ަގއި  )ހ(  ާމއާްދެގ  ަވނަ 

ނޭުދޮގަތްށ ުމަވްއޒުަފްނ އޮފަީހްށ ުނުކުތްނ ަމާނުކުރުމެގ ާބުރ ިލިބގްެނަވީނ ަހަމެއަކިނ ޮކިމަޝަނެށެވ" މިފަަދިއްނ  

ަވަނ ާމއާްދގިައ ިސވްިލ    18ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ގެ ދުަށްނ ާޤޫނުނގެ    9ްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ، ާޤޫނނެުގ  ަބާޔ

ަސރިވްސ ޮކިމަޝާނ ަހވުާލޮކށްފިައާވ ަމަސްއަކތަްތުކގެ ެތެރިއން، ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުންނ ަކނަޑައޅާ  

ުލުކުރުމެގ ިއްޚިތާޔރު ިސވްިލ ަސރިވްސ  ަވނަ ާމއާްދަގިއާވ އީޮފްސަތކާ ަހާވ  61ަކްނަތއަްތެކްއ، ިމ ާޤޫނުނގެ  

ޮކިމަޝަންށ ިލިބެގްނާވަކމާަށިއ، ިމ ޮގުތން ާޤޫނާނއި، ިސވިލް ަސރިވްސެގ ަގާވއާިދިއ، ޯކޑް އްޮފ ޮކްނަޑކްްޓ  

ަތނީްފުޒުކުރުމެގ ޮގުތްނ ުކަރްނޖޭެހ ަމަސްއަކްތަތްއ ުކުރަމްށ ިމންިސްޓީރަތކްަށ ަޙވުާލޮކށަްފިއާވަކމާަށިއ، އޮފަީހށް  

ެތެރިއްނ  ުނުކުތ ަމަސްއަކްތަތުކގެ  ހަވުާލޮކށަްފިއާވ  ިމިންސްޓރަީތާކ  ިމޮގަތްށ  ަމާނުކުރަމީކެވްސ  ްނ 

 ަމަސްއަކެތްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ،   ފަރާތުން އެދިފައިވަނީރައްދުވި  މައްސަލަ .4

މައްސަލަ  ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،  ކަމުގައި  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާއި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
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ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް   ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ ގޮތަށް އެފަރާތް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރި ކުރުން ބާޠިލުކުރާނެ

 މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވައި  

ހުށަހަޅާފައިވާ   .5 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  އިގައި  މައްސަލަމި 

  ޓްރައިބިއުނަލުން   ،ސާފުވެ   ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް  ލައިގައިމައްސަ  ފައިަޞލާކުރުވަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން،

  އެއްވެސް   ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ފަރާތުންނާއި  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ،ކުރިން  ކަނޑައެޅުމުގެ  ވަކިގޮތެއް  އެކަންކަމާމެދު

ނޭޅުމަށް އެދި   ފިޔަވަޅެއް  އެއްވެސް  އިތުރު  މައްސަލާގައި  މި  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އިދާރާއަކުން

އެދިފައިވާ މޭރުމުން ވަގުތީ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ  

ނަޒަރުކޮ  ާޤނޫނީގޮތުން  އަދި  ަޝރުޢީ  ނެރެދިނުމާމެދު  ކުރަމުންގެންދާ އަމުރެއް  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ށް، 

މުގެ ވަގުތީ އަމުރެއްނެތި މައްސަލަ ދެމިގެން ހިނގައްޖެނަމަ މިފަދަ ާޤނޫނީ އެއްވެސް އަސާސެއް  ކަންތައްތައް ހުއްޓުވު

ާޤނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅުވައިގެން  ނެތް އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް 

ފުރަތަމަ   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ތަޙްީޤަޤށް  ނުލިބޭގޮތަށް )ތިރީސް  30މައްސަލައިގެ  މުސާރަ  ފާއިތުވުމުން  ދުވަސް   )

ފުރުަޞތާއި،  ހިނގުމުގެ  ކަންކަން  ވަކިކުރުންފަދަ  ވަޒީފާއިން  އަދި  އިތުރުކުރުމާއި  މުއްދަތު  ސަސްޕެންަޝނުގެ 

ނުކުރާނެކަމުގެ   ކަންތައްތަކެއް  އިތުރު  ނޭނގޭ  ލަފާކުރަންވެސް  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިނެތް  ގަވާއިދުގައި  ާޤނޫނާއި 

މެއް ނެތުމަކީ، ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރެފިނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުންކަމުގައި މައްސަލަ  ޔަީޤންކަ

ފަރާތުން އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  

މައްސަލަ  ގެއްލުން ލިބުމުގެ އިޙްތިމާލް އޮތްކަމަށް  ށަހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުމި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ  

އެގޮތުގެ   ހުށަހެޅި ނެތަތީ،  ބުރަވެވެން  ގެއްލުމެއްކަމުގައި  އިޢާދަނުކުރެވޭނެ  ގެއްލުމަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން 

ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންދާ މަޞްލަޙަތަށްވެސް  ފަރާތުގެ  ދެ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  މި  ބުރަވެވޭތީ،  މަތިން  ނެކަމުގައި 

ހުށަހެޅި ކަނޑައަޅައި  މައްސަލަ  ނެތްކަމަށް  ނެރެދެވެން  އަމުރެއް  ވަގުތީ  އެދިފައިވާފަދަ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ފަރާތުން 

"ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން    VTR/VA/2022/19-200ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

 ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. ނިންމި ގޮތް" އިން 
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ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް    2022އޮގަސްޓު    17މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   .6

ހުށަ މައްސަލަ  ދެވުނު ފުރުަޞތުގައި  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ފަރާތުން ޝަފަހީ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެޅި ފަރާތުންނާއި 

 ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.    ހެއްކެއްޝަފަހީ ހެކީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   2022ސެޕްޓެންބަރު    07މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7

އަލްމަދަ ނަންބަރު  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިސްލާމިއްޔާގެ  ޢަރަބިއްޔަތުލް   MAI-109/LN/2022/2 (28ރުސަތުލް 

ފައިވާކަމާއި،  ތް ދީޙަ( 'ލިޔުމުން ދޭ ނަސޭހަތް' އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ނަސޭ 2022އޮގަސްޓު  

 ގޮތުގައި، މި ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރި ޢަމަލުގެ 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު މަޢުލޫމާތު  " •

 . ފެތުރުން

ގުޅިގެން   • މައްސަލައަކާއި  ހުރި  ގުޅުން  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ  ޤަރާރަކުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މަކަށް ސީދާކޮށް ފާޑުކިޔައި، އެނިންމުމަށް ގޮންޖައްސަވައި، "އިންޑިއާ އައުޓް" ގެ ނަމުގައި  ނިންމާފައިވާ ނިންމެވު

ގެ    2022އެްޕރީލް    21ހިންގާ ހަރަކާތަށް ހިއްވަރު ލިބޭގޮތަށް ޒަމްޒަމް ފާރިޝްގެ އަމިއްލަ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުން  

 ގައި ޓްވީޓްކޮށްފައިވުން.   09:16

ގައި ބަޔާންކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއްގެ ދައުރާއި، ޒިންމާތަކާއި އަދި  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  •

 އުޅުމާއި ސްކޫލު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ޚިލާފުވުން." 

އޮ އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތް   ވާމިހުށަހެޅިފައި  ،  ތްއިރުމިފަދައިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ 

ފަރާތް  އޮފީ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން،  މަނާކުރުމާއި  ނުކުތުން  މަނާކޮށްފައިވަނީ    އޮފީހަށްހަށް  ނުކުތުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި   އި،ކަނޑައެޅިފައިވާ ާޤނޫނީ ހަމަތަކާއި އުޫޞލުތަކައި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވަ

ސެޕްޓެންބަރު   07މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ،  މުން ގެން އޮތުއެނކަން  މެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުކޮށްދިނު

                ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ނަންބަރު      2022

MAI-109/LN/2022/2   (28    ުލިޔުމުން ދޭ ނަސޭހަތް' އަށް މި މައްސަލަ ނިންމުމ2022ުއޮގަސްޓ' )  ިގައ

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާނެއެވެ. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ޒަމްޒަމް ފާރިޝް   VTR/2022/113މައްސަލަ 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ފަރާތް    ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  މިވާ  ހުށަހެޅިފައި .8 ހުށަހެޅި   30މައްސަލަ 

އެކަހެރިކޮށް ވަޒީފާއަށް ނިކުތުން މަނާކޮށް މުއްދަތަށް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން  ފައިވަނީ  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 

ހަމައަކުންތޯއެކަށީގެ ަފާރުތްނާނއި    ަމްއސަަލިއަގިއ  މި ބުރަވެވޭހިނދު،  ބަލަންޖެހޭކަމަށް    ންވާ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ިލެޔިކުޔްނަތކާަށިއ، ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކްށ 

 ައްނަނިނވި ަކނަްކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ

  ަފާރުތން ުހށަަހޅަާފިއވާ ިމިންސްޓރީ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝނެްގ ަންނަބުރ ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި   8.1

22-PS/CSC/2022/1   (21    އޮފަީހްށ ުނކުުތްނ ަމާނުކިރަކްނ ައްނާގ ިލުޔން' ިއްނ ިދވިެހ  2022ެއްޕރްީލ' )

)ށ( ެގ    258ެގ    2014ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަޤާވއުިދ     22ަވަނ ަނނަްބުރެގ ަދުށްނ    2ަވަނ ާމއާްދގެ 

ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ    ުދވުަހެގ ުމއަްދތްަށ)ިތރްީސ(    30ގެ ިނޔަަލށް    2022މޭ    21ިއްނ    2022ެއްޕރްީލ  

ެއނެގްނ    ަފާރްތ ަމާނޮކށަްފިއާވަކން  ުނުކތްުނ  އޮފީހްަށ  ނިުލޭބޮގަތްށ  ުމާސަރ  ަތްޙީޤަޤށް  ަމްއސަަލިއެގ 

ޙާލަތު   ސަަބާބއި  ަމާނުކިރ  ުނކުުތން  އޮފަީހްށ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިލުޔުމަގިއ  މި  ޮއްނަނަކާމިއ، 

ޮގުތެގ ަގާވއުިދަގިއާވ  ުނކުތްުނ ަމާނުކރި    ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  މިަތްނ އޮފަީހށް 

 ަސަބާބިއ ޙަާލުތެގ ގުޮތަގިއ، 

"ދެިވހިރާއްޖެޭގ ރައީސުލްޖްުމހޫރްިއޔާގެ ޤަރަާރކްުނ ޤައުމީ ސަލަާމތާ ގުުޅނުްހރި މައްސަލަައކާ ގުޅެިގން ިނންމަވާފައިވާ  

ޓް" ެގ ނަމުގިައ ހިނާްގ ޙަރާަކތްަށ  ިނންމެވުމަަކްށ ީސދާކްޮށ ާފޑިުކޔިައ، ެއ ިނންމުމްަށ ޮގންޖައްސަވިައ، "އިންޑާިއ އުައ

ގައި ަވނީ   16:09ގެ   2022ޭއްޕރްިލ   21ހްިއވަރިުލބޮޭގތްަށ ޒްަމޒްަމ ފާރްިޝގެ އަމްިއލަ ޓްވިޓަރ އެކުައނުްޓން  

ޓީުވޓްކްޮށފައެވެ. މިކަމީަކ ދެިވހި ސިވްިލ ސަރވިސެްގ ޤަވާއިދުގިައ ަބޔްާނކާުރ ސިވްިލ ސަރވްިސ މުވްައޒަފެއްގެ  

ިޒްނ ތާަޢރުޟުވާ  ދުައރިާއ،  ކްޮނޑަކްޓް  އޮފް  ޯކޑް  ގޮތިާއ  ަބހައްޓަނެްޖހޭ  ސްލޫކު  އުޅުމިާއ  އަދި  މަާތކާއި 

އިރުޝާދީުދ   ހިާޟރުކްޮށ  ފާރްިޝ  ޒްަމޒްަމ  ަކންކަމުގިައ  ިމބާވަތެުގ  ކުރްިނވްެސ  މީގެ  އިަދ  ަކންކަމަށީްވހިނުދ، 

 ނޭަސަޙތެްތރިވެފައިވެއެެވ.  

މަސްައކްަތ އުެކގައި  ޢަމަަލކީ  މުޖުތަަމޢެުގ  ަބާޔންކެުރވުުނ  އިަދ  ދަރަިވރްުނ  ިކޔަވައޭިދ  މުވްައޒުަފންނިާއ،  ކާުރ 

ައްފރާދުނެްގ މުެދގައި ރުޅިވެރިކަމިާއ ަނފަުރުތ އުފެއްދުމިާއ ހަަމނުޖެހަުމްށ ހްިއވަރޭުދ އިަދ އަެކންކަމްަށ މުަގފަހިވަާފދަ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ޒަމްޒަމް ފާރިޝް   VTR/2022/113މައްސަލަ 
                                             

 

20 ގެ  12   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ަވނަ    258ެގ    2014ޤަވާއިދު    އަަމލަަކށްވީާތ، މަިކންކްަނ ބަލިައ ތްަޙޤީޤުުކރުމްަށ ދިވިެހ ސިވްިލ ަސރވިސެްގ

 ެމވެ"  އީިފ ވާލީާދ އަލްފިާޟލް ޒްަމޒަމް ފާރްިޝ ސްަސެޕްނޑުކުރަުމށް ނިނަްމަޙަވނަ ންަނބާަރ    2މްާއދެާގ )ށ( ެގ  

ަމްއސަލަ ުހށަަހާޅ ޯފާމެއކު  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްުނ  ަކާމިއ،  ެއނެގްނ ޮއްނަނ މިފަަދިއްނ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކން  

ަންނަބުރިމިންސްޓީރ   ެއިޑުއޭކަޝްނެގ  'އޮފަީހށް  2022އްެޕރްީލ    PS/CSC/2022/1   (21-22  އްޮފ   )

ިލުޔްނ'  ައްނގާ  ަމާނުކިރކްަނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  "ިއސާްލްޙުކެރވަިފއި"   ުނުކުތްނ  ިލުޔެމްއ    މިފަަދިއްނ 

ިލުޔުމަގިއ  ުހށަަހޅަާފިއާވަކާމިއ،   ުހށެަހިޅ  ިމ  ުނުކުތްނ މާަނުކެރަމްއސަަލ  ިދވިެހ  ވަިފިއަވީނ  ަފާރްތ އޮފަީހްށ 

)ށ( ެގ    258ެގ    2014ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަޤާވއުިދ     22ަވަނ ަނނަްބުރެގ ަދުށްނ    2ަވަނ ާމއާްދގެ 

ުދވުަހެގ ުމއަްދަތްށ ަމްއސަަލިއެގ ަތްޙީޤަޤށް  )ިތީރްސ(    30ެގ ިނޔަަލްށ    2022ޭމ    21ިއްނ    2022ެއްޕރްީލ  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ން  ަކ  " ުމާސަރ ިލޭބޮގަތްށ" 

ަވނަ ަނނަްބުރެގ ދުަށން    2ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ    258ގެ    2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ޤާަވއުިދ   8.2

ތްަޙީޤަޤށް އޮފަީހްށ ުނކުުތން ަމާނކޮށަްފިއާވިއުރ، ަމްއސަލަ    ެގ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް  

ަގއި    16:09ެގ    2022ެއްޕރީލް    21  ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތުތަގިއ،  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވ ޮގ

 ޮކށަްފިއާވ ްޓވްީޓަގިއ، 

ދަމަމުން  އެ  ދުނިޔޭގައި  މުޅި  ނެރެ،  ރިޯޕޓު  ދެކޮޅަށް  ދީނާ  އިސްލާމް  ކަމުގައިވާ  އަސާސް  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނުރައްކަލެއް، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މި ޤައުމަށް އަރައިތިބި ދުވުމުންވެސް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ކުރިމަތި ނުވި  

އިންޑިއާ ސިފައިން މި ޤައުމުން ބާލަން ދަމާލި ފޮތިކޮޅަކާ ހެދި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެ އެއްވެސް  

 " .ގޮތެއް ނުވިސްނިގެން މިއުޅެނީ

 މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

 ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( ަގިއ،   258ެގ    2014ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ    ިދވިެހ ިސވްިލ 8.3

"ިމ މާއްދެާގ )ހ( ގައާިވ ގޮތެުގ މީަތްނ މުވްައޒަފުަކ ޮއފަީހްށ ނުުކތްުނ ަމާނކަުރންވީާނ، ތިރީގިައ ަބޔާނޮްކށްފިައާވ  

ހަާލ އެކީަށގެނާްވ  ަމނާކުރަުމްށ  ނުކުުތން  އޮފަީހށް  ުމވައަްޒފުަކ  ަވޒަނުްކރުމްަށފުަހ،  ޮއތްކަމުގައި  ަކންކްަނ  ތެއް 

 " ާވނަމައެވެ. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ޒަމްޒަމް ފާރިޝް   VTR/2022/113މައްސަލަ 
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ަވނަ މާއާްދެގ )ށ(    258ެގ    2014މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

 ( ަވަނ ަންނަބުރަގިއ، 2ެގ ) 

ވްައޒުަފނަްނށް  "ެއ މުވައަްޒފު ަވޒީފަާއށް ނުކުމެ އުޅުުމްނ އެ އާިދރާއްަށ ނަުވތަ އެ އާިދރާގިައ މަސައަްކތްކާުރ އެެހން ުމ 

ން އްަނނަ ީމހަކްަށ ނަުވތަ ބަޔަަކށް އަެކށީގެންވާ ހަމަތަަކށް ބަލިާއރު ސީދާ ގެއްލުމްެއ  ުނވަތަ ޚިދަުމތް ިލބަިގނަްނ

 ؛ުނވަަތ މައަްސލައެއް ުކރިމަތިވާެދނެ ކަަމށް ބެލުެވްނ

ނުރައްކެާތިރ ަހތާިޔރާއި ތުޫނ އްެއޗިެހ ެގންގުުޅން  ިމފަަދ މުވްައޒުަފނަްނކީ ޓަެރރިޒަމްގެ ކްުށތަކިާއ، ބިރުދެއްކުމިާއ  

ންަނބުަރ   ާޤނުޫނ  ނަުވތަ  ޭބުނންކުުރން  މްަސތުވަާތކިެތ  ގައި    12/ 2016ުނވަަތ  ޤޫާނނު(  އިޖުރަާއތެުގ  )ިޖނާއީ 

 ނޮްކށްފައިވާ ފަދަ ިޖނާއީ ޮބޑިެތ ުކށްތަކެުގ ެތރެއްިނ ކަުށކްަށ ުތހަުމތުުކރެވޭ މުވްައޒުަފްނނެވެ." ަބާޔ

 މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ެއިކެއިކ  "   5/2022މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޤރާރު ނަންބަރު   8.4

"  ޝާިޢުރަތުކެގ ަދުށްނ ަވިކަވިކ ަޤުއުމަތާކ މުެދ ންަފަރުތ އެުފއުްދަމްށ ާރަވިއެގްނ ިހްނާގ ަހަރާކްތަތއް ުހްއުޓުވްނ

ަޤާރުރ2022އްެޕރްީލ    21)  ިމ  ބާަލިއުރ،  ައށް  ާޤނޫނުއަސާސީއިން    ަގިއ(  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނަގަޚިލިބިދީފައިވާ   ފައިދާ  ނާޖާއިޒު  މިނިވަންކަމުގެ  އެއްވެއުޅުމުގެ  މިނިވަންކަމާއި  ،  އިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ކެމްޕޭނަކީ،   ހިންގާ  ދެކޮޅަށް  ސުލް އިންޑިޔާއާ  ނިޔަތުގައި، ޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަގައިލުމުގެ  މަސަލަސްކަން   

ދިވެހިރާއްޖެއާ އިންޑިޔާއާއެކު އޮތް ޒަމާންވީ ބަދަހި ގުޅުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށާއި، މި ސަރަޙައްދުގެ 

ންދާ މުހިންމު  ސަލާމަތާއި ހަމަޖެހުމާއި އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބައިނަލްއަްޤވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރަމު

  2014/9މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ރާވައިގެން ހިންގަމުންދާ ކެމްޕޭނެއްކަމަށާއި، އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރ  

ާޤނޫނުލް ވަނަ    615( ވަނަ ނަންބަރާއި،  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  124ޫޤބާތު( ގެ  ޢު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

( ގެ  )ހ(  މިފަދ6ަމާއްދާގެ  ދަށުން  ނަންބަރު  ވަނަ  ގޮތުގައި    (  ކުށުގެ  ޖިނާއީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކަމަކީ 

މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަކީ ަޤއުމީ   އި، އިންޑިޔާއާށާކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަމަލުތަކެއްކަމަ 

ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ހަރަކާތެއްކަމުގައި ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްހިނދު، މި ހަރަކާތަކީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އޮތް އަމަންއަމާންކަމާއި ދާޚިލީ ހަމަޖެހުން ނަގައިލައި، ސަރަޙައްދީ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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20 ގެ  14   ޞަފްޙާ   
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ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުވާލައި، ރާއްޖޭގެ އިްޤތިާޞދީ ރައްކާތެރިކަމާއި އިޖުތިމާޢީ ނިޒާމުތަކަށް ބޮޑު  

ަޤބޫލުކު ކަމުގައި  އުފުލަންޖެހޭކަމެއް  ބައިނަލްއަްޤވާމީ  ބުރައެއް  ޙާއްސަކޮށް  ވަކިން  އަދި  ރެވޭކަމަށާއި، 

ޚާރިޖީ   އަންނަ  ގެންގުޅެމުން  ދައުލަތުން  ދިވެހި  ޒަމާނުއްސުރެ  ގެއްލި،  އިތުބާރު  އެކަހެރިވެ،  މައިދާނުގައި 

ކުރިމަތިވެދާނެ   ނުރައްކަލެއް  އިސްތިޤްލާލަށް  މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޫޅި،  ސިޔާސަތު 

 މެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަ

އެޑި 8.5 އޮފް  ނަންބަރު  މިނިސްޓްރީ  'އޮފީހަށް 2022މޭ    22-D/22/2022/17  (21(SC)އުކޭަޝންގެ   )

މި   އަންގާފައިވާކަމާއި،  ނުކުތުމަށް  އޮފީހަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން  ލިޔުން'  އަންގާ  ނުކުތުމަށް 

 ޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ނުކުތުމަށް އަންގާ ސަބަބުގެ ގޮތުގައި،ލި

ނަންބަރު   މިނިސްޓްރީގެ  އެންގުމުގެ    PS/CSC/2022/1-22"މި  މަނާކުރުމަށް  ނިކުތުން  އޮފީހަށް  ލިޔުމުން 

 މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން އޮފީހަށް ނެރުމަށް ނިންމާފައިވުމުން." 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަންނަބރު   8.6 ާޤޫނުނ( ގެ    5/ 2007ާޤޫނުނ  ަގިއ، އެ    9)ދިވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ  ާމއާްދެގ )ނ(  ވަަނ 

ެތެރިއްނ،    18ޫނުނެގ  ާޤ ަމަސްއަކްތަތކެުގ  ަހވުާލޮކށަްފިއާވ  ޮކިމަޝާނ  ާމއާްދަގިއ ިސވްިލ ަސރިވްސ  ަވަނ 

ަވނަ ާމއާްދަގިއާވ އީޮފްސަތާކިއ    61ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުންނ ަކނަޑައޅާ ަކނަްތްއަތެކއް، އެ ާމއާްދެގ  

ިލިބެގްނާވަކ ޮކިމަޝަންށ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ިއްޚިތާޔރު  ެއނެގން  ަޙވުާލުކުރުމެގ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވކްަނ  ަމްށ 

  2015/ 24ޮއްނަނަކާމިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރުތން ުހށަަހޅަާފިއވާ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަންނަބރު  

( 'ަވޒާީފާއ ގޭުޅ ަމަސްއކަތަްތްއ ުކުރުމަގއި އީޮފްސަތުކެގ ދުައުރ ުފާޅޮކށް،  2015ޮއަގސުްޓ    12) ަސރިކއަުލރ  

ުނުކތްުނ ަމާނުކުރާމިއ  ަވޒާީފައށް   އުިތރަށް ަހރަުދާނުކުރްނ' ައށް ބުެލުމްނ، ުމަވްއޒުަފްނ  ަމަސްއަކްތަތއް ިހްނުގްނ

ާއިއ ިދވިެހ  )ދިވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނ(    5/ 2007ާޤޫނުނ ަންނަބުރ    ، ުގިޅެގްނ ުކަރްނޖޭެހ ަކްނަކްނ

 ުއސުޫލަތާކިއ، ެއްސ.ޯއ.ީޕ ަތާކއި،  ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއާިދ ައިދ ެއ ާޤޫނާނިއ ަގާވއުިދެގ ަދުށްނ ހެދަިފިއާވ

ެމުނއްަލަތާކ ޚިލުާފުނާވ ޮގުތެގ މިަތްނ، ިމިނސްްޓީރަތުކެގ ަޕރަމންަންޓ ެސްކެރަޓީރން، އާިދާރަތުކގެ ިޒްނމާާދުރ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ޒަމްޒަމް ފާރިޝް   VTR/2022/113މައްސަލަ 
                                             

 

20 ގެ  15   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ިއްސެވިރްނ އިަދ ިޒްނމާާދުރ ެވިރްނ ުނަވަތ އަެފާރތަްތުކްނ ަކނޑަައާޅ ަފާރްތަތުކްނ ުކުރމްަށ ިސވްިލ ަސރިވްސ 

 ްނމަާފިއާވަކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ޮކިމަޝުންނ ިނ

( 'އާިދރާތުަކްނ ިންނާމ  2017ޭމ    17ަސރިކއަުލރ )   2017/ 05ެގ ަންނަބުރ  ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނ 8.7

ެއްޕޫރްވުކުރްނ'  ޮކިމަޝންުނ  ަމަސްއަކތަްތްއ  ުގޭޅ  ަވޒާީފާއ  ަސރިވްސެގ  ަސރިވްސ    ިސވްިލ  ިސވްިލ  ަގިއ 

ަންނަބރު   )   2015/ 24ޮކިމަޝްނެގ  މަަސްއަކްތަތއް  2015ޮއަގްސުޓ    12ަސރިކއަުލރ  ުގޅޭ  'ަވޒާީފާއ   )

އިން   ަހރަުދާނުކުރްނ'  ިއުތރަށް  ިހްނުގން  ަމަސްއަކތަްތއް  ުފާޅޮކށް،  ަދުއުރ  އީޮފްސަތުކގެ  ުކުރުމަގިއ 

ުގ ެގނިްދަޔ ަވޒާީފއާ  ެއްޕޫރްވުކުރމަށްފުަހ ިންނަމުމން  ޭޅ ަބއެއް  ިމިންސްޓީރަތުކްނާނއި އާިދާރަތކްުނ ަކްނަކން 

ިއްނ ެފިށެގން ިސވިލް ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ އްެޕޫރވްަލާއެއުކ ިންނާމޮގަތށް    2017ޫޖން    4ަމަސްއަކްތަތްއ،  

ަސރިކއަުލރަގިއ ަބާޔްނޮކށަްފިއވާ ަވޒާީފާއ ުގޅޭ    2017/ 05ަންނަބުރ    ެގިންނމަާފިއާވަކާމިއ، ިސވްިލ ޮކމަިޝުނ

ްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ަކްނަތއަްތްއ ުފރަިހަމޮކްށ، އެ އާިދާރެއްއެގ  ަބެއްއ ަމަސްއަކތަްތާކ ުގިޅެގްނ އާިދާރަތުކްނ ުކަރ

ަފާރުތްނ ެއްޕޫރްވުކުރަމށްފުަހ ޮކމަިޝަންށ ޮފުނާވ ިރުކެއްސޓަުތްއ، ެއ ިރުކެއްސާޓ ުގޭޅ ަމްއސަަލ ންިނމަާފިއަވީނ  

ުރުކުރަމށްފުަހ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ ުއސުޫލަތާކ ެއއޮްގްތާވޮގުތެގ ަމތްިނަކްނ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުންނ ަކަށަވ

ވަނަ    27ެގ    2014ެއްޕޫރްވުކަރުމްނ ެގނާްދެނަކާމިއ، ޭއެގެތޭރަގއި، ިދވެހި ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ުނކުުތން   އޮފަީހްށ  ޮގުތން  ެއުޅުމެގ  ިފަޔަވުޅ  ުމަވްއޒަަފާކމުެދ  ަމިތން  ގުޮތެގ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ެޗްޕަޓުރަގިއ 

ަސރިވްސ  ަމާނުކާރަނަމ،   ެއްނމަެހއި  ިސވްިލ  ގޭުޅ  ަމްއސަަލާއ  ންިނުމަމްށަޓަކއި  ޮގެތއް  ޮކިމަޝުންނ 

ޮކމަިޝަންށ ުހށަަހޅްަނާވެނ ަކމްަށ، ިމ ިލުޔުމަގިއ  ިސވްިލ ަސރިވްސ  ަގިޑިއުރ ެތޭރަގިއ    24ިލެޔިކުޔްނަތާކެއކު  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  

އްޮފ 8.8 ަންނަބުރ    ިމިންސްޓީރ  'އޮފަީހށް  2022އްެޕރްީލ    PS/CSC/2022/1   (21-22ެއިޑުއޭކަޝްނެގ   )

  22ުނުކުތން ަމާނުކިރަކން ައްނގާ ލުިޔްނ' ިއން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރްތ އޮފަީހށް ުނުކުތން ަމާނކޮށަްފިއަވީނ  

ިއްނ ފިެށެގްނކްަނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ، ިމކްަނ ިމިންސްޓރީ އްޮފ ެއިޑުއޭކޝުަންނ ަމްއސަަލ    2022ޭއްޕރްިލ  

ަފާރަތްށ  ައްނގަާފިއަވނީ  ުހށެަހިޅ  އްޮނަނަކާމިއ،    2022ެއްޕރްީލ    21  ެއނެގްނ  ިލުޔުމްނ  ިމ  ަކްނ  ަގިއ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ޒަމްޒަމް ފާރިޝް   VTR/2022/113މައްސަލަ 
                                             

 

20 ގެ  16   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

  ިއްނ ( ިސީޓ2022އްެޕރްީލ    23)   PS/188/2022/170-22ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝްނެގ ަންނަބުރ  

ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ެއަކ  16:09ެގ    2022ެއްޕރްީލ    21ަމްއސަަލ  ގިުޅެގްނ  ްޓީވޓާްއިއ  ޮކށަްފިއވާ  ން  ަގިއ 

ާމއާްދެގ )ށ( ެގ    258ެގ    2014ަތްޙީޤުޤުކުރަމްށ، ިދވިެހ ިސވިލް ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ   ަވނަ    2ަވނަ 

ުދވުަހެގ  )ިތރްީސ(    30ިއްނ ފިެށެގްނ    2022ޭއްޕރްިލ    22ވާލީާދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ަޙަންނަބަރށް  

  23މާފިައާވަކްނ  ިންނ  ްނ ެއިޑުއޭކަޝުނުމއަްދަތްށ ުމާސރަ ިލޭބ ގޮތްަށ ަސްސެޕްންޑުކުރަމށް ިމިންސްޓރީ އްޮފ  

މިފަަދިއްނ  ަގިއ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝަންށ ައްނގާފިައާވަކްނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ،    2022ެއްޕރްީލ  

ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެއިޑއޭުކަޝުންނ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝަންށ އްެނުގާމިއ ުގިޅެގން، ިމންިސްޓީރ އޮފް  

  28ުމްނ ެދމެެހްއުޓަމްށ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުންނ ިންނމަާފިއާވަކްނ  ެއިޑުއޭކަޝުންނ ިންނމަާފިއާވ ންިނ

ްތއުިރ، ަމްއސަލަ  ަގިއ ިމިންސޓީްރ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝަންށ ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓިއްނ ެއނެގްނ ޮއ  2022ެއްޕރްީލ  

މިައ، ެއަކާމުގޅޭ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އޮފީހްަށ ުނކުުތން ަމާނުކުރަމްށ ިމިނސްްޓީރ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝްނެގ ަފާރުތްނ ިންނ

ަގިޑިއރެުގ ެތޭރަގިއ ިމިނސްްޓީރ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝްނެގ ަފާރުތްނ ިސވްިލ ަސރިވްސ    24ިލެޔިކުޔްނަތާކެއކު  

ޮކިމަޝަންށ ުހށަަހޅަާފިއާވަކްނ އެނެގްނ ެނުތުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އޮފަީހްށ ުނުކުތްނ މާަނުކުރުމަގިއ  

( 'އާިދރަާތުކްނ ިންނމާ  2017ެމއި    17ަސރިކއަުލރ )   2017/ 05ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަންނަބރު:  

ކަނަޑައޅަާފިއާވ   ަގއި  ެއްޕޫރްވުކުރން'  ޮކިމަޝުންނ  ަމަސްއކްަތަތއް  ުގޭޅ  ަވޒާީފާއ  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ 

 ިއުޖރަާޢަތާކ ޚިލުާފވަެފިއާވަކުމަގިއ ެދެކެމެވ.  

ަވަނ ާމއާްދަގިއ، ިއސާްލީމ ަޝރަީޢުތަގިއ ުނަވތަ    19ގެ    2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީ   8.9

ަރްއިޔަތަކްށމެ   ޮކްނެމ  ިމިނަވްނަކްނ  ކުުރުމެގ  ަކެމްއ  ޮކްނެމ  ަމނޮާކށަްފިއުނާވ  ަކނަޑެއިޅެގްނ  ާޤޫނުނަގިއ 

ަހމަ   ަކަމަކްށ  ެއްއެވްސ  ުކާރ  މަީހުކ  ެއްއެވްސ  ެމުނީވ  ިލިބެގްނ  ުހއަްދ  ާޤޫނަނުކްނ  އިަދ  ިލިބެގްނާވަކާމިއ 

ވަނަ    27  ާޤނޫނުއަސާސީގެ ަޔްސ ުހަރްސައަޅިއ ުހްއުޓަވިއެގްނ ުނާވެނަކމްަށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،  ެއަކުކިވ

މިނިވަންކަމާއެކު ފިކުރުކުރުމާއި، އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެމީހެއްގެ    ،މާއްދާގައި

ަޤލަމުން  ދުލާއި  ޚިޔާލުތައް  ގޮތްތަކާއި،  ފެންނަ  ފާޅުކުރުމުގެ  ބުއްދިއަށް  ގޮތްގޮތަށް  މިނޫންވެސް  އަދި   



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ާޤނޫނުއަސާސީގެ މިނިވަންކަ

ނުވާނޭ   ޚިލާފު  އަޞްލަކާ  އިސްލާމްދީނުގެ  މިނިވަންކަން  ޙައްުޤތަކާއި  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  ބާބުގައި  ދެވަނަ 

އަދި މިއިން އެއްވެސް    ،ން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަން ާޤނޫނުއަސާސީ ކަށަވަރުކޮށްދޭކަމާއިގޮތުގެމަތީ

ތަޢާރުްޟނުވާ   ާޤނޫނުއަސާސީއާ  ހިފެހެއްޓޭނީ  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  މިނިވަންކަމެއްގެ  ނުވަތަ  ޙައްެޤއްގެ 

ރަ  ާޤނޫނަކުންކަމާއި،  ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ފާސްކުރާ  ގޮތެއްގެމަތީން،  މަޖިލީހުން  އްޔިތުންގެ 

ާޤނޫނަކުންވެސް އެއިން ޙައްެޤއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ، މިނިވަން، 

ަޤބޫލުކުރެވޭ   ހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށް  މިނިވަންކަމެއް  ނުވަތަ  ޙައްެޤއް  މިފަދަ  މުޖްތަމަޢެއްގައި  ދިމިްޤރާޠީ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  16އަސާސީގެ މިންވަރަށްކަމަށް ާޤނޫނު

ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،   .9

އި، ގަވާއިދާއި ނުވަތަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ބެލުމުން، މުވައްޒަފަކު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނާ   258

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި އެ މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން 

މާއްދާގަ މި  ނުކުތުން   އި މަނާކުރަންވާނީ،  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފު  ވަޒަންކުރުމަށްފަހު،  ކަންކަން  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

އޮ އެނގެން  އޮތްކަމުގައި ވާނަމަކަން  ޙާލަތެއް  އެކަށީގެންވާ  ގަވާއިދުގެ  ،  ތުމުންނާއިމަނާކުރުމަށް  ވަނަ    258މި 

މުން އެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ އުޅު 2މާއްދާގެ )ށ( ގެ )

އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް  

އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ސީދާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބެލެވުމުންކަމާއި،  

އެ އެއްޗެހި  އަދި  ތޫނު  ހަތިޔާރާއި  ނުރައްކާތެރި  ބިރުދެއްކުމާއި  ކުށްތަކާއި،  ޓެރަރިޒަމްގެ  މުވައްޒަފުންނަކީ  ފަދަ 

)ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤނޫނު(   2016/12ގެންގުޅުން ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ކުށްތަކު ބޮޑެތި  ޖިނާއީ  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުންކަމަށް ގައި  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށަކަށް  ތެރެއިން  ގެ 

އްޭޕރްިލ    21  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރްތ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

ްތ ާފުޅޮކށަްފިއވާ  ަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ ިޢާބާރތަުގިއ  ަގިއ ޮކށަްފިއާވ ްޓވުީޓެގ 16:09ަވަނ ުދވުަހެގ    2022



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ޒަމްޒަމް ފާރިޝް   VTR/2022/113މައްސަލަ 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ިއސާްލމީްދުނެގ   ަކެމްއ  ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ  ްޓީވުޓަގިއ  ިމ  ޮއްނނިަހނުދ،  ެއނެގްނ  ޝޫުޢެރްއަކން  ުނަވަތ  ިޚޔެާލްއ 

ަމޖިލުީހްނ   ަރއްޔުިތްނެގ  ަމާނކްޮށ  ަކެމްއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ްޓވުީޓަގިއ  މި  ނަުވަތ  ޮގެތއް  ޚިލުާފާވ  ައޞަްލާކ 

ިއ، ަމްއސަލަ  ީތާއާޤޫނީނ ާމއާްދެއްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ަބާޔްނކޮށެްދވަިފިއުނާވާފްސޮކށަްފިއާވ ާޤޫނެންއ ުނަވަތ  

ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ އުޅުމުން މައްސަލަ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ޮކށަްފިއާވ ޓީްވުޓެގ ަސބުަބްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

ސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެ އިދާރާގައި މަ

ބަލާއިރު، ސީދާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ   ންޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކު

ބަ ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތަކަށްކަން  ކޮން  ކުރިމަތިވެފައިވަނީ    އި، ވާތީއާފައިނުޔާންކޮށްދެވިމައްސަލައެއް 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  ތުހުމަތުކޮށްފައިވާކަން މައްސަލަ  ކުށެއްގެ  ޓެރަރިޒަމްގެ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގޮތުގައި  ނެތުމުންނާއި،  އެނގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ަފާރްތ  މައްސަލަ  ުހށެަހިޅ    21  ަމްއސަަލ 

ބިރުދެއްކުމުގެ  ަގިއ ކޮށަްފިއާވ ްޓީވުޓގެ ިޢާބާރަތްށ ބުެލުމްނ، ިމ ްޓވީޓަުގިއ    16:09ަވަނ ުދވުަހެގ    2022ޭއްޕރްިލ  

ބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި  ޢި

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެތެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، ނުވަތަ  ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުމުގެ ތުހުމަ

މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތުޙުމަތެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ނުވަތަ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު މައްސަލަ  )ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ބޮޑު ޖި  2016/12

ނެތުމުން، އެނގެން  ކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތާމެދު  ފަރާތް    ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  ނުކުތުން މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް 

ބުރަވެވޭ ކަމަށް  ނުލައި  ވަޒަންކުރުމަކާ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  މައްސަލަ  ތީމަނާކޮށްފައިވަނީ   ،

ވަނަ    258ގެ    2014ފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮ 

ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  ( ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފަށް، އެކަށީގެންވާ ޙާލަތެއް ނެތިކަމަށް  2މާއްދާގެ )ށ( ގެ )

 ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ޒަމްޒަމް ފާރިޝް   VTR/2022/113މައްސަލަ 
                                             

 

20 ގެ  19   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ރައްދު  ދެންފަހެ، މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ހުށަހެ  ވި މައްސަލަ    ބެލި   މައްސަލަ  ،ލިޔުންތަކަށާއި  ޅިފަރާތުން 

އިން    2019ނޮވެންބަރު    27  ޒަމްޒަމް ފާރިޝް   ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  ށްވާހަކަތަކަ  އްކިތުން ދެ ދެފަރާމަޖިލީހުގައި  

އްޔާގައި 'ޓިޗަރ )ޙަދީޘް(' ގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  މަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމި ފެށިގެން އަލް

ތަޙްީޤަޤށް    2022އެޕްރީލް    21  ،ދަނިކޮށް އެކަމުގެ  ގުޅިގެން،  ޓްވީޓަކާ  ކުރި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

 މަނާކޮށް، އެކަން  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން)ތިރީސް(    30މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް  

( 'އޮފީހަށް ނުކުތުން 2022އެޕްރީލް    21)  PS/CSC/2022/1-22މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ ނަންބަރު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ތީ،އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާ  'އިސްލާޙްކުރެވިފައި'  މަނާކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން'

ޚިލާފަށްކަމަށް  އުޞޫލުތަކާއި  ހަމަތަކާ  ާޤނޫނީ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މަނާކޮށްފައިވަނީ  ނުކުތުން  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް 

ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށް އެދި  

 ގޮތަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  ރައްދުވާ ަޝނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  ފަރާތް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ސިވިލް  މައްސަލަ  ދިވެހި  މަނާކޮށްފައިވަނީ  ނުކުތުން  ވަޒީފާއަށް 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ވަޒަންކުރުމަކާ ގައި    (2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  258ގެ    2014ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ތީއާނުލައިކަމަށް ބުރަވެވޭ

އޮވެގެންކަން  ( ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފަށް، އެކަށީގެންވާ ޙާލަތެއް  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  258ގެ    2014ގަވާއިދު  

ރި ކުރުމަކީ ށްދެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮ

 ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އާއި  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

ބަޔާންކުރެވުނު، ނަންބަރު    އިސްވެ  އެޑިއުކޭަޝންގެ  އޮފް  އެޕްރީލް    PS/CSC/2022/1  (21-22މިނިސްޓްރީ 

ލިޔުން'  2022 އަންގާ  'އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރިކަން  ފެށިގެން    (2022ނޮވެންބަރު    20)މިއަދު  (    30އިން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ޒަމްޒަމް ފާރިޝް   VTR/2022/113މައްސަލަ 
                                             

 

20 ގެ  20   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

 ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  03  ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ހަމަޖެހޭތާ   އެކަންބާޠިލުކުރުމަށްފަހު،    ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   (ތިރީސް)

މައްޗަށް    ގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނު މި މައްސަލަ ރައްދުވި  އެންގުމަށް،    ލިޔުމުންނަލަށް  ޓްރައިބިއު  ވަޒީފާއާބެހޭ

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.   ،އަންގައި އަމުރުކޮށް

 1444 ރަބީޢުލްއާޚިރު 26

 2022ނޮވެންބަރު  20

 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ މި 

  

 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް                                                     

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

 


