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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/15 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ޖަނަވަރީ  06 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  22 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 ޙައްމާދު ވާފިރު )ނޫރަންމާގެ / ގއ. ދާންދޫ(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A304971)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)  ،މައްސަލައަކީ   މި ވާފިރު  ޙައްމާދު  ނޫރަންމާގެ،   / ދާންދޫ  ނަންބަރު:  ގއ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި 

A304971)  01    ުފެށިގެން    2017މާރިޗ އޮފީހުގެ  އިން  ޖެނެރަލްގެ  މަޤާމުގައި އެޓަރނީ  އެޓަރނީއެއްގެ   ސްޓޭޓް 

އަނގަބަހުން ނަޭޞޙަތް ދީފައިވަނިކޮށް،   ޙައްމާދު ވާފިރަށްވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން  

ގުޅިގެން   އެކަމާއި  ދީފައިވާތީ،    2021ޖުލައި    07ހަމަ  އިންޒާރު  ލިޔުމުން  ޙައްމާދު  ގައި    2021ޖުލައި    07ގައި 

މަ އެ މައްސަލައިގައި އަނގަބަހުން ނަޭޞޙަތް ދީފައިވަނިކޮށް ކަމަށްވާތީ، އެއީ  ލިޔުމުން އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ހަވާފިރަށް  

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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އެއް ކުށަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އަދަބު ދިނުންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ މައުޟޫޢީ  

ށާއި، އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށާއި އަދި އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުނުކޮށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަ

ސިވިލް    ޙައްމާދު ވާފިރުއެދި  ޕަރސަނަލް ފައިލުން އެ ފިޔަވަޅުތައް އުނިކުރަމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް    ޙައްމާދު ވާފިރުގެ

މުން ބަލާފައިވާ  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅު  2022  ޖަނަވަރީ  06ރައްދުވާގޮތަށް    ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް

 މައްސަލައެކެވެ. 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ގއ. ދާންދޫ / ނޫރަންމާގެ، ޙައްމާދު ވާފިރު )  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ .1

ނަންބަރު:   މުޚާ  ( A304971ކާޑު  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ފަރާތް( ޠަ)މީގެ  ބުކުރެވޭ 

ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ    2017މާރިޗު    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ    ، ނަޒަރުކުރުމުންކަންކަމަށް ފެށިގެން  އިން 

 އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެއްކަމަށާއި، 

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

ރައްދުވާގޮތަށް   އަށް  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ހުށަހެޅުމުގެ  ގޮތުގައި  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މައްސަލަ    ،އަސާސަކީ

ގައި ލިޔުމުން    2021ޖުލައި    07ފަރާތަށް އަނގަބަހުން ނަޭޞޙަތް ދީފައިނިކޮށް، ހަމަ އެކަމާ ގުޅިގެން    ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮފީހުން  ދިންކަން  އިންޒާރު  ލިޔުމުން  އެގޮތުން  ދިނުންކަމަށާއި،  އިންޒާރު 

ބޭއަންގާފައިވަނީ   ރާއްޖެއިން  ޗުއްޓީގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ދުވަސްވަރެއްގައިކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ  ހުރި  ރުގައި 

ނަޭޞޙަތް  އަނގަބަހުން  ރިޕްލައިކޮށް،  އީމެއިލަށް  ފޮނުވި  އޮފީހުން  އަންގައި  ދިންކަން  އިންޒާރު  ލިޔުމުން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/15މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްމާދު ވާފިރު 
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ސަބަބު  ދިން  އިންޒާރު  ލިޔުމުން  ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  އިޞްލާޙީ  ދެވަނަ  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ހަމަ  ދީފައިވަނިކޮށް 

  އަނގަބަހުން ދޭ ނަޭޞޙަތުގެ ލިޔުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމުގެ ކުރިން   ،އެދުމުން  ދިނުމަށްސާފުކޮށް

ބަދަލުކޮށް ފިޔަވަޅު  ދިނުމުގެ  ނަޭޞޙަތް  އަނގަބަހުން  އަޅާފައިވާ  ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  ލިޔުމުން    ،އިޞްލާޙީ 

 އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  އިންޒާރު ދިނުމަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އެންގެވުމުންކަމަށް އޮފީހުން 

ގޮތުން   1.2 ފިޔަވަޅެއްގެ  އިޞްލާޙީ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން  ކަންކަމަށް  ދެންނެވުނު 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އެނގޭކަމަށާއި،  ދިންކަން  ނަޭޞޙާތް  ޖަދުވަލު    2014ގަވާއިދު    ގެއަނގަބަހުން  ގެ 

އަނގަ  24 ތިރިކޮށް،  ފޯމަށް  ބަޔާންކުރާ  ނަޭޞޙަގައި  ދޭ  ފަރާތަށް ބަހުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުން  ތުގެ 

ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ   ދިނުމަށްފަހު  ނަޭޞޙާތް  އަނގަބަހުން  ލިޔުމަކީ  އެ  އެނގޭކަމަށާއި،  ދީފައިނުވާކަން 

މުވައްޒަފެއްގެ   އެ  އަދި  ދޭންވާނެކަމާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  ލަސްނުކޮށް  ކޮޕީއެއް  ލިޔުމުގެ  އެ  ލިޔުމެއްކަމަށާއި، 

ގަވާއިދު  ޕަ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ލާންޖެހޭނެކަމަން  ލިޔުން  އެ  ފައިލަށް  އިން    2014ރސަނަލް 

އަޅައި،   ފިޔަވަޅު  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ހަމަ  އެނގޭކަމަށާއި، އަނގަބަހުން ނަޭޞޙަތް ދިނުމަށްފަހު 

، އެހެންކަމުން އޮފީހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ލިޔުމުން އިންޒާރު ދީފައިވާކަންވެސް އެ އީމެއިލުތަކުން އެނގޭކަމަށާއި

ފަރާތާމެދު އެއް ކަމެއްގައި ދެ ފަހަރަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ، އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ޑަބަލް  

ގަވާއިދާއި   ާޤނޫނާއި  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  މި  ދިނުންކަމަށްވާތީ،  އަދަބު  ދެ  ކުށަކަށް  އެއް  ޚިލާފަށް  އުޫޞލާ  ޖެޕަޑީގެ 

ފަރާތުން ކަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށް  އަޅާފައިވާ  ޚިލާފަށް  އުޞޫލުތަކާ  ަޝރުޢީ  ނޑައެޅިފައިވާ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގައި ޙައްމާދު ވާފިރަށް ލިޔުމުން އިންޒާރު ދީފައިވަނީ    2021ޖުލައި  07މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،  .2

އެ   ފަހަރަށް ހަމަ  ދެވަނަ  ކުށަކަށް  އެއް  އެއީ  ކަމަށްވާތީ،  ދީފައިވަނިކޮށް  ނަޭޞޙަތް  އަނގަބަހުން  މައްސަލައިގައި 

އިޖުރާއީ   އަދި  މައުޫޟޢީ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  އިްޞލާޙީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ދިނުންކަމަށް  އަދަބު 

އި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ކަމުގައި  ާޤއިމުނުކޮށް  ފިޔަވަޅުޢަދުލުވެރިކަން  އަދި    ތައްްޞލާޙީ  ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށާއި 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފއިވާ  ޙައްމާދު ވާފިރުގެ ޕަރސަނަލް ފައިލުން އެ ފިޔަވަޅުތައް އުނިކުރަމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން  

  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ަވޒާީފާއބެހޭ  ަމްއސަަލ  އެގޮތުން   .3 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތން  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައށް  ފާަރުތެގ  ުހށެަހިޅ 

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

ސަަލައްށ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުންނ ިއްނާކުރުކާރަކަމާށިއ، މި  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ ިމ ަމްއ

ަހިއޯކ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ޮގަތކީ  ަކްނ ިހނގަާފއާިވ  -HC-A/268 ،2019/HC/2019  ުޓެގ ންަނަބުރ ަމްއސަަލިއަގިއ 

A/269 ،2019/HC-A/270 ،2019/HC-A/271 ،2019/HC-A/272 ،2019/HC-A/273 ،

2019/HC-A/274 ،2019/HC-A/275 ،2019/HC-A/276 ،2019/HC-A/277 ،2019/HC-

A/278 ،2019/HC-A/279 ،2019/HC-A/280 ،2019/HC-A/281 ،2019/HC-A/282 ،

2019/HC-A/283 ،2019/HC-A/284ަޤ ިއްސިތުއނުާފޮކްށ،  ،  ޯކުޓަގިއ  ުސްޕީރްމ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ިޟްއާޔ 

އޮފުީހްނ ޮފުނަވްނޖޭެހ ިލުޔްނ ުހަށނުޭޅުމެގ  ެއަޓރީނ ެޖެނރްަލގެ  ެދްއވަާފިއާވ ުމއަްދަތށް  ުހށެަހުޅމަށް  ކަޯޓށް  ަތއް، އެ 

ިންނަމިއ ެއކްަނ ެއަޓރީނ ޖެެނރްަލެގ   ަސަބުބްނ، ެއ ަމްއސަަލަތއް ބަަލިއުނަގުތަމްށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކުޓން 

ޮގ ިހނަގއިިދަޔ  ަކްނ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ެދްނެނުވުނ  ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ،  ިރޯޕެޓްއ  އޮފަީހްށ  އާިދީރ  ބަަލިއ  ްތ 

ިއސިްތުއނުާފ   ަޤިޟްއާޔަތްއ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ެދްނެނުވނު  ބާަލިއުރ،  ރޯިޕޓްަށ  ެއ  ެއކަުލވާލަާފިއާވަކަމާށިއ، 

ޯފުމ   ަރިޖްސްޓޭރަޝްނ  ަމްއސަަލިއެގ  ަފރުާތްނަކަމާށއި،  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ަޙވުާލވެފިައަވީނ  ަމަސްއަކތް  ުކުރުމެގ 

ަމްއސަަލަތްއ  ުހށެަހޅަިފިއ ިއސިްތުއނުާފކަުރްނޖޭެހ  ޮއްނަނަކަމާށިއ،  ެއނެގްނ  އުިހމުާލްނަކްނ  އަެފާރުތގެ  ުނަވީނ 

ޅަިފިއާވ ުމއަްދތަުތުކެގ ެތޭރަގއި ިއްސިތުއނުާފުކރަުމްށަޓަކއި ުކަރްނޖެހޭ  ުސަޕަވިއަޒުރްނެގ ަސމުާލަކަމށް ެގެންސ ަކނަޑެއ 

ުހަށ ަމްއސަަލ  ުކުރަމީކ  ަމަސްއަކްތަތްއ  ެތޭރަގއި  ެއްނމަެހިއ  ަމްސއިޫލްއަޔުތަތުކެގ  ަމިއަގނުޑ  ަވޒާީފެގ  ަފާރތެުގ  ެހިޅ 

ަޢމެަލްއެގ   ދޮޫކށްލަާފިއާވ  ުނޮކށް  އަެފާރތްުނ  އޮނަްނިއުރ،  އެނެގްނ  ަބާޔންުނ  ަވޒާީފ  އަެފާރުތގެ  ަކެމްއަކން  ިހެމޭނ 

ުނުކެރިވ ުފރަިހަމ  ަކްނަކްނ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ިއސިްތުއނީާފ  އެ  ަސަބުބްނ  ަސަބުބްނ  ޭއެގ   ،

ިސިވްލ  ިދވިެހ  ިދުޔަމީކ  ެގއިްލެގްނ  ުފުރަޞުތ  ުކރުުމެގ  ިއްސިތުއނުާފ  ޯކުޓަގިއ  ުސްޕީރްމ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަމްއސަަލ 

ިދވިެހ  " ަވަނ ަންނަބުރގިައ ބާަޔްނުކާރ    1.3ެގ    1ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ    271ެގ    2014ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  
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ަތާކއި، ެއްނުގނަްތާކިއ، އެ  ާލާދިއ ޯކޑް އްޮފ ޮކނަްޑްކޓިާއ ޮކިމަޝްނެގ ަސރިކުއވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނާނިއ ަގާވިއިސ

ަފުރާވުކަޑުކުރުމެގ   ޕިޮލީސަތާކއި،  ެއަކަށައޅަާފިއާވ  ަގާވއާިދިއ  ހަދަާފިއާވ  އޮފުީހްނ  އާަދުކާރ  ަވޒާީފ  ުމަވްއޒެަފްއ 

ަބ ެއިއްނ ަކަމކްަށ ޚިލުާފުވްނ." ފަަދ ަޢމެަލްއަކްނ ެއ ަގާވއަިދްށ  ެއނެގްނ ޮއނާްނތީ،  ަސަބުބން  ާލިއުރ ަޞީރަޙކޮށް 

ާޢަޔތުްކާރިއުރ ެއަކަމީކ ެއ ަފާރުތެގ ަމްއަޗށް  ިރަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ުނކްޮށ ޫދޮކށިްލ ަޢމާަލިއ ޭއެގ ަނީތޖަާއްށ  

ޮގުތ ިފަޔަވެޅްއެގ  ިއޞާްލީޙ  ަމްއަޗްށ  އަެފާރުތެގ  އެެހްނަކުމްނ  ަކމާަށިއ،  ަސަބެބްއ  ެއަކށަޭނ  ެއުޅަމްށ  ން  ިފަޔަވުޅ 

 ިލުޔުމްނ ދަީފިއާވ ިއްނާޒަރީކ އަެކީށެގްނާވ ަހަމައުކްނ ެދވަިފިއާވ ިއްނާޒެރްއަކަމާށިއ،  

ަސރިވްސެގ   3.1 ިސވްިލ  ިދވިެހ  ިފަޔަވޅަުތްއ  ިއޞާްލީޙ  ެއޅާިދެނ  ުމަވްއޒުަފްނާނމުެދ  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ިދވިެހ 

ަހމަަތާކިއ    28ަގއި    2014ަގާވއުިދ   ޮގުތެގ  ައާޅނެ  ިފަޔަވޅަުތއް  އެ  ބާަޔްނޮކށަްފިއވިާއުރ،  ޗްެޕަޓުރަގއި  ވަަނ 

ައނަގ ެއގުޮތްނ  ަބާޔްނޮކށަްފއާިވަކަމާށިއ،  ބާަލިއުރ،  ުއޞުޫލަތްއެވްސ  ުއޞަޫލްށ  ެދޭވ  ަނޞަޭހްތ  ޭދ  ބަހްުނ 

  2014ައނަގބުަހްނ ަނޭޞޙަތީްދ ެއަކމެުގ ަސަބާބިއ ތްަފޞުީލ ަބާޔްނކްޮށ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ޖުަދވުަލ   ަރއުްދޮކށް    24ެގ  ުމަވްއޒަަފްށ  އިެލުޔން  ެރޯކުޑޮކށް  ިލޔުުމްނ  ެއކްަނ  ެއްއޮގތްަށ  ަނޫމާނާއިއ  ަގިއާވ 

ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފ އެ  ެރޯކުޑުކަރްނާވެނަކަމށް  ފައުިލަގިއ  ަޕރަސންަލ  ާމއާްދަގއި    265ެގ  ަވަނ 

ުހަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ،   ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ަޢމުަލޮކްށ  ިމ  އެފަަދިއްނ  ަފާރާތމުެދ  ށެަހިޅ 

 ެއަކން ަގާވއުިދަގިއ ަބާޔްނުކާރ  ައނަގބުަހްނ ަނޭޞޙަތް ެދވަިފިއުނާވަކަމާށިއ، އަެފާރަތށް ައނގަބުަހްނ ަނޞަޭހތީްދ

ަހަމެއްއ   ބޭެލެނ  ެދވަިފިއާވަކަމށް  ަނޭޞަޙްތ  ައނގަބުަހްނ  އަެފާރަތްށ  ުކެރވަިފިއުނާވަނަމ  ެރޯކޑު  ަމިތްނ  ޮގުތެގ 

ަތެންއ   ބާަލނެ  ެދުވުނަކމަށް  ަނޭޞޙްަތ  ައނގަބުަހްނ  ަފާރާތމުެދ  އެ  ަބާޔްނކޮށަްފިއުނވީާތ،  ަގާވއުިދަގިއ 

 ެންތަކަމާށއި،  

ަލިއެގ އާިދީރ ިރޯޕުޓަގިއ އަެފާރާތމުެދ ައަޅްނ ެފނަްނ ިފޔަަވުޅެގ ޮގުތަގއި ައނަގބުަހން ނަޞަޭހްތ ިދުނން  ަމްއަސ 3.2

ިހަމނަާފިއީވަނަމެވްސ، އަެފާރުތެގ ަޢމަަލްށ ރާިޢަޔްތކްޮށ އަެފާރތާމުެދ ައަޅްނ ެފްނަނ ިފަޔަވޅްަށ ބަދުަލ ެގެންސ،  

ަވަނ ާމއާްދގެ    271ާވގުޮތެގ މިަތްނ، ެއ ަގާވއުިދެގ  ިއޮކށަްފވަަނ ާމއާްދަގިއ ަބޔްާނ  267އަެފާރަތްށ ަގާވއުިދެގ  

ަވނަ ަނނަްބަރށް ރާިޢަޔްތޮކށް ިލުޔުމްނ ދީ ިއޞާްލޙީ ިފަޔަވުޅ އަޅަާފިއާވަކަމާށިއ، މީިއ އަެފާރާތ މުެދ   1.3ެގ  1
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ބަދުަލޮކށަްފިއވާ   ިފަޔަވޅު  ުކެރުވުނ  ޙްިއާޞ  އަެފާރތަށް  ުކިރން  ިފަޔަވުޅަކމްަށ  ެފްނނަ  ައަޅްނ 

ުލުކުރެމްއަކަމާށިއ، ޭއެގ ުކރްިނ ިފަޔަވެޅއް ައޅަާފިއ ެނތީަތ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ފާހަަގޮކށަްފިއވާފަަދ  ބަަދ

ުވޖުޫދވަެފިއުނާވަކަމާށިއ،   ޙާލެަތްއ  ބަދުަލުކާރނެ  ިފޔަަވުޅ  ައޅަާފިއވާ  މުެދ  ަފާރތާ  އަަދބު  ެއ  ދެ  ކުށަަކްށ  ެއއް 

ަބޔްާނޮކށަްފިއީވިއދަީފ އަެފާރުތން  ައޅަާފިއ  ާވަކަމްށ  ަމއްސަަލިއަގިއ  މި  ިފަޔަވެޅއް  ެދ  އަެފާރތާމުެދ  ަނަމެވްސ، 

ުނާވީތ އެފަަދިއްނ ބާަލނެ ަހަމެއްއ އިަދ ެއަކާމ ުގޭޅޮގުތން ބަހުޡުްކާރެނ ޙަާލެތްއެވްސ ންެތަކމާަށއި، އެެހްނަކުމްނ  

ާރތްަށ އްިނާޒުރ ދަީފިއަވނީ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާާތމުެދ ދެ ިއޞާްލީޙ ިފަޔވެަޅްއ އަޅަާފިއުނާވެނަކަމާށިއ، އެ ަފ

ަގާވިއުދ   ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ިދވިެހ  ަހަމައުކްނ  ެއަކީށެގްނާވ  ޮއެވެގން  ަސބެަބްއ  ަގއި    2014ެއަކިށެގްނާވ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޮގުތގެ ަމިތްނކަަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

އެދިފައިވަނީ، .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  އޮފީމައް  މައްސަލަ  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ހުން  ސަލަ 

އަޅާފައިވަ  ފިޔަވަޅު  ގަވާއިދު  އިޞްލާޙީ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ާޤނޫނާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ނީ 

ށާއި، ކަމަވާނެކަށް ދެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއި، އެފަރާތާމެދު އެއް ކުށަ  2014

އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭފަދައިން އެފަރާތަށް ދީފައިވާ އިންޒާރު ބާޠިލު ކުރާނެ ަޝރުޢީ އަދި  

 ނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ކަ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  .5

ފުރުަޞތުގައި   ދެވުނު  ހުށަހަޅަން  ހެކިން  ނަން  ޝަފަހީ  ހެއްކެއްގެ  ޝަފަހީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކިބައިން ސާ،  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް ހެކިވެރިޔާގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ  ބޭނުންވި ނުކުތާއަކީ މައްސަލަ  ބިތުކުރަން 

ތް ދިންކަން ކަމަށްވާއިރު، އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި އީމެއިލުން ސާބިތުވާން  އަނގަބަހުން ނަޭޞޙަ

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީ،  އީމެއިލަށް  އެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮތްއިރު 

ތަނެއް   ނަގަންޖެހޭ  ހެކިބަސް  ޙާޟިރުކޮށް  ހެކިވެރިޔާ  ފަރާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތްކަމަށް 

ބަޔާންކޮށް   ނުވާކަމަށް  ބޭނުން  އިތުރަށް  ނަގަން  ހެކިބަސް  ހެކީގެ  އެ  ގައި    2022އޮގަސްޓު    25ނުފެންނާތީ 
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ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ،   އީމެއިލުގައި  ފޮނުވާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ަޝފަހީ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެއްވެސް  މައްސަލައިގައި  މި 

 ހެކިބަސް ނަގާފައިނުވާނެއެވެ.  ހެއްކެއްގެ  

ކޯޓަށް  .6 ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލައަކީ  މި  ބަލާއިރު،  ގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި  މި 

ގެ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފޯމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް

މާއި، އެފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދޭ ލިޔުން ޙަވާލުކުރި  އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ

ފެށިގެން   އަންގާފައިވީނަމަވެސް،    07ތާރީޚުން  ހުށަހެޅުމަށް  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

ތެ މުއްދަތުގެ  އެ  އިހުމާލުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އެކޯޓުން މައްސަލަ  ސަބަބުން  ހުށަނޭޅުމުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް    ރޭގައި 

ނިންމު ބަލައިނުގަތުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް    މުންމައްސަލަތައް  އިޞްލާޙީ  އަޅާފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އޮންނަކަމާއި،   އެނގެން  މައްސަލައެއްކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ބަލަން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް  މައްސަލައިގައި  ޖެހޭނީ  މި 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ފިޔަވަޅަކީ  އިްޞލާޙީ  އަޅާފައިވާ  ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2މައްސަލަ 

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

އަޅާފަ ކުރުމަށްފަހު  ފުރިހަމަ  އެގޮތުން  އިޖުރާޢަތުތައް  ަޤބޫލުކުރެވޭކަމާއި،  ބެލުންކަމަށް  ފިޔަވަޅެއްތޯ  ާޤނޫނު އިވާ 

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

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

 ".ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ  މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅަން ފެންނަ އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 19މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި މި ާޤނޫނުގެ  6.1

 .ހިމެނޭނެއެވެ  ކައި "އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު" ގެ މާނައިގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަ "

 ؛ނަޞޭޙަތްދިނުން  (1)

 ؛ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން (2)

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

 ".ބަދަލުކުރުން ހުރި މަގާމަށްވުރެ ދަށްމަގާމަކަށް   (4)



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 19އަދި މި ާޤނޫނުގެ  6.2

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

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

މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު   އެމުވައްޒަފަކު  އެ މުވައްޒަފަކު އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވުމުން ލިބުނު ގެއްލުމާއި، ، ޢަމަލުކުރިގޮތާއި  އެޅުމުގައި 

 ". ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ ކުރިން ބަހައްޓަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް 

 )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ    271ގެ    2014ގަވާއިދު    ގެމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް  6.3

ކުރުމާއި،   ފަރުވާކުޑަ  މަސައްކަތަށް  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ބަލާއިރު،  އެ ޙަވާލުއަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެފަދަ  ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ނުކުރެވުމަކީ   މަސައްކަތެއް ނިންމަންޖެހޭ އަވަސް މިނުގައި

   އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  1

ބަލާއިރު 6.4 ބަޔާނަށް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ    ،މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގެނެސް،  ސަމާލުކަމަށް  ސުޕަވައިޒަރުންގެ  މައްސަލަތައް  "އިސްތިއުނާފުކުރަންޖެހޭ  ތެރޭގައި 

ތެރޭގައި   ހިމެނިފައި އިސްތި މުއްދަތުތަކުގެ  ކުރުން"  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  އުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ވިނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ބޭނުމަކީ  ނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    132 ގޮތުގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ާޤނޫނު ާޤނޫނުއަސާސީންނާއި  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  އަދާކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ން 

މަސައްކަތްތައްކުރުންކަމަށް   ކަނޑައަޅާ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ތެރެއިން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އިސްތިއުނާފީ   އެޅުނު  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   17ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، 

ވަކީ  ދައުލަތުގެ  މި  މައްސަލައިގައި  ފަރާތަކީ  އެއް  ތެރެއިން  ދެފަރާތުގެ  ހަމަޖައްސާފައިވާ  ގޮތުގައި  ލުންގެ 

ވާފިރުކަންމައްސަލައި ޙައްމާދު  ފަރާތްކަމަށްވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމުން،    ގެ  ދެންނެވުނު  އެނގެން 

ވާލުކުރާ މައްސަލަ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އެޓަރނީއެއްގެ ޙައިިޞއްޔަތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ޙަ  17އިސްތިއުނާފީ  

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ މައްސަލަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،   6.5 ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން  ާޤނޫނުއަސާސީންނާއި ާޤނޫނުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަދާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ

މަސައްކަތްކަމަށްވާ   އެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތައްކުރުމުގެ  ކަނޑައަޅާ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ 

އިސްތިއުނާފުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ 

އޮތްއިރު، އެނގެން  ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ދަށުން އެފަރާތަށް ލާޒިމްކުރާ އިލްތިޒާމެއްކަން    ރާތުގެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

އެ   އިހުމާލުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ދައުލަތުން 

މައްސަލަ    ލަތައް ބަލައިނުގަނެ ދިޔުމަކީ،މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ނުވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަ 

އަދާކުރަންޖެހޭ   ފަރާތް  ޢަމަލުތަކަކީ  މަސްއޫ ހުށަހެޅި  އެފަދަ  ޢަމަލެއްކަމާއި،  ނުބައްދަލު  ރަތްތެރި ޚުޠޫލިއްޔަތާ 

މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮތް    މައްސަލަތަކާއި، ފަރުދުންގެ ޙައްުޤތައް އެ މައްސަލަތަކެއްގައި ހިމެނޭ

ގެއްލި ވެދާނެ   ،ފުރުަޞތު  ގެއްލުންތަކެއް  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ރައްޔިތުންނަށްވެސް  އާންމު  ދައުލަތަށާއި 

އެކަށީގެންވާ  އެޅުމަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު  ޢަމަލެއްކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ 

 މަށް ބުރަވެވެއެވެ.ސަބަބެއް އޮތްކަ

ބަލާއިރު،   .7 ފިޔަވަޅަށް  އިޞްލާޙީ  އަޅާފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  އެގޮތުން  މައްސަލައިގައި  މި 

ކަމަކަށް   އެއް  ފަރާތަށް  އަޅާފައިވާކަމަށް    3ހުށަހެޅި  ފިޔަވަޅު  ފަހަރު  ފަރާތުން  )ތިނެއް(  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  މަށް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ވަކިވަކިން ބަލާލުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކަންކަ 

އަންނަނިވި   އެފަރާތަށް  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވަނީ    03މައްސަލަ  ފިޔަވަޅު  )ތިނެއް( 

 އަޅާފައެވެ.  

ޖެނެރަލް ފާޠިމަތު ޙަލީމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނގަބަހުން   ކައުންސިލްއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ   .1

 ؛ދީފައިވާ ނަޭޞޙަތް



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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އަނގަބަހުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސިލް ޖެނެރަލް ފާޠިމަތު ޙަލީމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .2

ނަންބަރު   އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  ދީފައިވަނިކޮށް  ސިޓީ  2021ޖުލައި    07)  03/2021ނަޭޞޙަތް   )

 ؛ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދީފައިވާ އިންޒާރު އަދި

ރަލްގެ އެޓަރނީ ޖެނެ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދީފައިވާ އިންޒާރު ބާޠީލުކޮށް، އެފަރާތަށް ދީފައިވާމައްސަލަ   .3

 '.( 'އަނގަބަހުން ދޭ ނަޭޞޙަތ2022ްމޭ  19)  04/2021އޮފީހުގެ ނަންބަރު 

އޮފީހުގެ   .8 ޖެނެރަލްގެ  އަނގަބަހުން  ކައުންސިލް  އެޓަރނީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙަލީމް  ފާޠިމަތު  ޖެނެރަލް 

 -ނަޞޭހަތް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ ބުނުން: 

ފަރާތުން   8.1 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮފީހުގެ    2021ޖުލައި    08އެގޮތުން  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ   ކައުންސިލް ގައި 

  ؛ޖެނެރަލް އަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި

ބަޔާންކުރެވުނު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްތިއުނާފްކުރެވުނު  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    17"ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤަޟިއްޔާ 

ފޯމާއި،   ކުރާ  ރަޖިސްޓްރީ  "މައްސަލަ  ފޮނުވަންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  އެ  އިސްތިއުނާފުކޮށް،  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް 

ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމާއެކު  އެ  ފޯމާއި،  ހުށަހެޅި  އެދި  ހުއްދައަށް  ހުއްދަދޭ    " އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ 

ފައިނުވަނީ އަޅުގަނޑުގެ އިޙުމާލު އެކަމުގައި އޮވެގެންކަމަށް  )ހަތެއް( ދުވަސް ތެރޭގައި ހުށަހެޅި   7ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ލިޔުން ޙަވާލު 

ގައި އަޅުގަނޑަށް ތިޔަ ފަރާތުން ގުޅުއްވައި އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްދީ    2021ޖުލައި    1އޮފީހަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން،  

 ފައިވެއެވެ."،  ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ 

އޮންނަކަމާއި،   8.2 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  ހުށަހަޅާފައިވާ މިފަދައިން  ފަރާތުން  އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި 

ލިޔެކިޔުން  "  ފޮނުވަންޖެހޭ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  އިސްތިއުނާފުކޮށް  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މައްސަލައެއް ބަލައިނުގަތުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް    17ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ނުވޮނުވުމުގެ ސަބަބުން  

ބަލާއިރު،    " އަށްކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު 

އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު   ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިޕޯޓަކީ  ަނނަްބުރ  ިދއެ  ަހިއޯކުޓެގ  ވިެހާރްއޭޖެގ 

2019/HC-A/268 ،2019/HC-A/269 ،2019/HC-A/270 ،2019/HC-A/271 ،2019/HC-

A/272 ،2019/HC-A/273 ،2019/HC-A/274 ،2019/HC-A/275 ،2019/HC-A/276 ،



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/15މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްމާދު ވާފިރު 

                                             

 

21 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
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2019/HC-A/277 ،2019/HC-A/278 ،2019/HC-A/279 ،2019/HC-A/280 ،2019/HC-

A/281 ،2019/HC-A/282 ،2019/HC-A/283 ،2019/HC-A/284ަޤިޟްއާޔ ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ، 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނުފޮނުވުމުގެ  

 ކަން މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ގުޅޭގޮތުން  17ދެންނެވުނު    ،ސަބަބުން

ވާކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި ކަން އިހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ރިޕޯޓެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ

ލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ބަލައިގަނެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިނގައިދިޔަގޮތަކީ، އެ މައްސަ

މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމުގެ  (  2021މާރިޗު    24)  CR/32/2021/3-197ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  އެ  "މައްސަލަ  2021ފެބުރުވަރީ    SC-197/REG/2021/41  (28ޖަވާބުގައި،   )

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ   ފޯމާއި،  ރަޖިސްޓްރީކުރާ  މައްސަލަ  ޙަވާލުވުމަށްފަހު،  އާ  ލިޔުން"  ހުއްދަދޭ  ހުށަހެޅުމުގެ 

ހުއްދަދޭ   ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފޯމާއެކު  ފޯމާއި،  ހުށަހެޅި  އެދި  ހުއްދައަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުމަށް    07އިން ފެށިގެން    2021ފެބުރުވަރީ    28ރި ތާރީޚު ކަމަށްވާ  ލިޔުން ޙަވާލުކު 

މުއްދަތު   ދެވިފައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ފޯމު  ރަޖިސްޓްރީކުރާ  މައްސަލަ  އަންގާފައިވީނަމަވެސް، 

ފައިނުވާތީ، ސުޕްރީމް ހުށަހަޅާބަޔާންކޮށް  ފާއިތުވުމަށްފަހުގައިކަމަށްވާތީއާއި، އެމުއްދަތުގައި ހުށަނޭޅުނު ސަބަބެއް  

މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ އެ މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެވެން ނެތްކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ    35ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ   ވަނަ 

އޮ  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  އެކަން  ނިންމަވާ  ރަޖިސްޓްރާރގެ  ރަޖިސްޓްރާރ  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  ފީހަށް 

އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ހުށަހެޅުމުން ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން  ނިންމެވުންތައް  ފަރާތުން  އެދި ދައުލަތުގެ  ދެއްވުން 

ނިންމެވިކަމަށާއި،   މަޖިލީހުން  ފަނޑިޔާރުންގެ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ނެތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ގެންނަންޖެހޭ  ބަދަލު 

ލެވި މަރުޙަލާތަކަށް މައްސަލައިގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ބެއް

ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލިއިރު،  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ވަށައިގެންވާ  މައްސަލައިގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް 

އެ   މައްސަލަތަކެއްކަމަށް   17ހުށަހެޅުނު  ކުޑަ  ފުރުަޞތު  ނިންމުމުގެ  އެއްކޮޅަށް  ދައުލަތާ   މައްސަލައަކީ 

 އިވެއެވެ. ފަބަޔާންކޮށް ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށްވެސް



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/15މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްމާދު ވާފިރު 

                                             

 

21 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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ހުށަހަޅަންޖެހޭ   8.2.1 ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓްރީ  މައްސަލަ  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެގޮތުން 

ރޭަޝން ފޯމު ހުށަހެޅިފައިނުވާ ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ދުވަސްވަރަކީ މައްސަލަ  ރަޖިސްޓް

ދުވަ  އުޅެންޖެހުނު  ބަދަލުވުމުގައި  އެޕާޓްމަންޓް  ފަރާތް  މަޝްޢޫލުވެ  ހުށަހެޅި  އެކަމުގައި  ވުމުން  ސްވަރަކަށް 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުންނާއި،  ޖެހުމުގެ  ކުއްލި ޢާއުޅެން  ސްޓްރޯކެއްޖެހި  މީހަކަށް  އިލީ 

އެދުވަސްވަރު   އިތުރުން  މީގެ  ސަބަބުންނާއި،  އުޅެންޖެހުމުގެ  އެކަމުގައި  ޖެހި  ގެންނަން  މާލެ  ގޮތަކަށް 

 ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދަނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޑޮކިއުމަންޓްސް ފޮނުވައިގެން އޮފީސް މަސައްކަތް މައިގަނޑު

އަންނަމުންދިޔުމާއެކު،    / މެއިލްތަކެއް  ގިނަ  އެފަދަ  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ކަމުގައިވެފައި،  ރިސީވްކޮށްގެން 

ރަ ލިޔުންތަކުގައި  ބަލައިގަތުމުގެ  މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވާ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ޖިސްޓްރޭަޝން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދެއްކުމަކީ    500ފޯމާއެކު   ފައިސާ  އަކުރުންކަމުގައިވެފައި،  ކުދި  ލިޔެފައިވަނީ  ދައްކަން  ރުފިޔާ 

އިދާރީކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެ މެއިލް އައި ވަުޤތު ަޤބޫލުކުރެވުނީކަމަށާއި، އޭގެ  ފަހުން އޮފީސް މަސައްކަތް  

ކައް ހަނދާނުން  އައިސްފައިވާކަން  މެއިލް  އެ  ފަރާތުން  ހުރިގޮތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާލާފައިވާތީކަމަށް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،  

ވެފައިވާ   8.2.2 ގަސްތުގައި  އެފަރާތުން  އެއީ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ބަޔާނަށް  ދީފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކުޑަ  ފުރުަޞތު  ނިމުމުގެ  އެއްކޮޅަށް  ދައުލަތާ  އެއީ  އަދި  ނޫންކަމަށްވީނަމަވެސް  އިޙުމާލެއް 

މައްސަލައެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރިމް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުވެ ވަނީ  

އެ މައްސަލަތައް ގެންގުޅުއްވި އެޓަރނީން )މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނޭހެން( ގެ ސަބަބުންކަމުގައިވާތީ  

، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިޅަން ފެންނަކަމަށާއެކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އަ

އައި   ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އެއްގޮތަށް  އިރުާޝދުތަކާ  ދޭ  ބަހައްޓައިގެން  ފަރުވާ  ވަރަށް  ފަރާތަކީ 

އައި   ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ކުރިން  ގޮތަށާއި،  މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނު  އެދުވަސްވަރު  ފަރާތަކަށްވާއިރު، 

ވަނަ   265ގަވާއިދުގެ    ގެއް ދިމާވި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށްވާތީ ސިވިލް ސަރވިސްއި، މިއީ އެފަދަކަމެތާގޮ

ދިނުމަށް   ނަޭޞޙަތް  އަނގަބަހުން  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ރިޕޯޓުގައި މާއްދާގެ  އެ  ފެންނަކަމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/15މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްމާދު ވާފިރު 

                                             

 

21 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ތާރީޚުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ    2021އި  ޖުލަ  08މީގެ އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   8.3

 އޮފީހުގެ ކައުންސިލް ޖެނެރަލް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލަށް ބަލާއިރު،  

ދީފައިވީ  ނަސޭހަތް  ހައްމާދުއަށް  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައިގައި  މި  ނަ "މި  ކުރިން  އެންގުމުގެ  ލިޔުމުން  އެކަން  މަވަވެސް، 

ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި އަޅަން ނިންމި ފިޔަވަޅު ބަދަލުކޮށް އިންޒާރު ދިނުމަށް ޕީ.އެސް އެންގެވުމުން،    މައްސަލައިގައި ކަން 

 އެގޮތުގެ މަތިން އިންޒާރުގެ ލިޔުން ފޮނުވީމެވެ."  

 ވެ.  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 289ގެ  2014ގަވާއިދު   ގެއެގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް 8.4

އަޅާނީ   ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފުންނަށް  ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ،  އިންތިޒާމް  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފުންނަށް  ވިއުގައިން  "ސީ.އެސް 

ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފާމެދު  އަދި  ލިޔުންތަކަކުންނެވެ.  ތައްޔާރުކުރެވޭ  މެދުވެރިކޮށް  ވިއުގަ  އެޅުނު    ސީ.އެސް  ފިޔަވަޅު  އަޅައި، 

 ކުރަންވާނެއެވެ." ޙަވާލު ތާރީޚެއްގައި އެ ލިޔުންތައް މުވައްޒަފާ  

 ؛މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 8.5

ކަނޑައެޅިފައި  މަތީން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައި  މި  ބަލާނީ،  އެޅުނުކަމުގައި  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  ވާ  "މުވައްޒަފަކަށް 

 ކުރުމުންނެވެ." ޙަވާލު އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފަށް އަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، އެ ލިޔުން މުވައްޒަފާ  

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެގޮތުން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކައުންސިލް   8.6

މުވައްޒަފަށް   ބެލެވުނުނަމަވެސް،  ދިންކަމަށް  ނަޭޞހަތް  އަނގަބަހުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖެނެރަލް 

ލިޔުމަށް   އެ  ބަލާނީ  އެޅުންކަމުގައި  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފަކާ އިޞްލާޙީ  އެ  ލިޔުން  އެ  ތިރިކުރެވި، 

މައްސަލަ   މައްސަލައިގައި  މި  އޮތްއިރު،  އެނގެން  މާއްދާތަކުން  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ޙިއްޞާކުރުމުންކަމަށް 

ނިންމިނަމަވެސް،   ދިނުމަށް  ނަޭޞޙަތް  އަނގަބަހުން  ފަރާތަށް  ނަޞޭ ހުށަހެޅި  ލިޔުމަށް  ޙައެ  ތް 

އެފަ އަދި  މައްސަލަ  ތިރިކުރެވިފައިނުވާތީއާއި  ޙިއްާޞކޮށްފައިނުވާތީ،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމެއް  ދަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/15މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްމާދު ވާފިރު 

                                             

 

21 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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ނަޭޞޙަ ބުނާ  ދީފައިވާކަމަށް  ޖެނެރަލް  ކައުންސިލް  ފަރާތުގެ  ބަލާނެ  ހުށަހެޅި  ފިޔަވަޅެއްކަމަށް  އިްޞލާޙީ  ތަކީ 

ފި އިޞްލާޙީ  އަމުރުކުރާނެ  ބާޠިލުކުރަން  ނުކުތާގައި  މި  ބުރަވެވޭތީ،  ނެތްކަމަށް  އޮތްކަމަށް ހަމައެއް  ޔަވަޅެއް 

 ނުފެނެއެވެ.  

އަނގަބަހުން ނަޞޭޙަތް ދީފައިވަނިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު   .9

ދީފައިވާކަމަށް  2021ޖުލައި    07)   2021/ 03 އިންޒާރު  ލިޔުމުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން  ސިޓީ   )

 -ބުނުން: 

(  2021ޖުލައި    07)  03/2021ށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  މައްސަލަ ހު 9.1

ަޤިޟއްޔާއަކާ ގުޅިގެން "މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ    17ސިޓީއަށް ބެލުމުން އެ ސިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  

ހެޅި ފަރާތަށް ލިބުމުންވެސް އެލިޔުމުގައި  ހުއްދަ ދޭ ލިޔުން" އެ އޮފީހަށް ލިބުމުން، އެ އެންޓްރީ މައްސަލަ ހުށަ

ދީފައިވާ   ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަތިން  ތެރޭގައި    07އަންގާފައިވާގޮތުގެ  މުއްދަތުގެ  ދުވަހުގެ 

ބަލައިނުގަތުމުގެ  އެ މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން  މުން  މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާފައި ނުވު 

 ؛ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ލިޔުމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެ ލިޔުމުގައި

"މިހެންވެ، އަލްއުސްތާޛް ހައްމާދު ވާފިރުގެ ފަރާތުން ފެނިފައިވާ މި ޢަމަލަކީ އޮފީހުން އެކަށައަޅާފައިވާ ޕޮލިސީތަކާއި، އުޞޫލުތަކާ  

ކަމެއް   ޒިންމާދާރުކަމާއެކު  ޚިލާފު  ފަރުވާތެރިކަމާއި  މަސައްކަތްތައް  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ވާފިރާއި  ހައްމާދު  އަލްއުސްތާޛް  ކަމާއި، 

ދެންނެވިފައިވާ   އިސްވެ  ނިންމުމަށާއި،  ވަގުތަށް  ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތެއް  އެ  މަސައްކަތްތައް  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ކުރުމަށާއި، 

އަލްއުސްތާޛް  ފަރުވާކުޑަކޮށްފަ   މައްސަލަތަކުގައި  އިޙުމާލުވެ  މަސައްކަތުގައި  ވާފިރު  ދިވެހި  އި ހައްމާދު  އެއީ  ބެލެވޭތީ،  ކަމަށް  ވާ 

)ދޭއް(    2ގެ ދަށުން ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ    1.3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    271ގެ    2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

 އޮތް ތަނުގައި ތަކުރާރު ނުކުރުމަށާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ގައިވާ ފަދަ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީ، މިފަދަ ކުށެއް ކުރިއަށް 

މީ  އަދި  ހިތުމަށާއި،  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ކޮންޑަކްޓަށް  އޮފް  ކޯޑް  ގަވާއިދާއި  ސަރވިސްގެ  ގާނޫނާއި  ސިވިލް  ދިވެހި  ފަހުން  ގެ 

ނުލައި  ދިނުމަކާ  އިންޒާރެއް  އިތުރު  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  ކޯޑް  ނުވަތަ  ގަވާއިދާއި  ދަށްކުރުން،  ފަންތި  ވަޒީފާގެ   

ސަރވިސް   ސިވިލް  އިޚުތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް  ފަދަ  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  ނުވަތަ  މަނާކުރުން  ނިކުތުން  ވަޒީފާއަށް 

 އަލްއުސްތާޛް ހައްމާދު ވާފިރަށް އަންގައި އިންޒާރުކުރަމެވެ." ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާކަން  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/15މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްމާދު ވާފިރު 

                                             

 

21 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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 އިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަ

ގައި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނިކޮށް،   2022މާރިޗު    30އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި   9.2

ފެންނާތީ  މައްސަލައެއްކަމުގައި  ކުރެވިދާނެ  ޙައްލު  ބޭރުން  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  މި 

ޓްރައިބިއު ފުރުަޞތު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  މި  ބޭރުން  ރައްދުވި    ދިނުމަށްނަލުން  މައްސަލަ 

ނަންބަރު  އެ 2022އެޕްރީލް    LERD/200/2022/28  (12-188  ފަރާތުގެ  އެދިފައިވާތީ،  ސިޓީއިން   )

ފޮނުވާފައިވާ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަހު  މުއްދަތަށް  އެ  އެގޮތުން  ދެވިފައިވާނެއެވެ.  ސިވިލް  ފުރުަޞތު 

 ؛( ސިޓީގައ2022ިޖޫން  02) LERD/200/2022/41-188ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު 

ދެ މައް  އޮފީހުގެ ނަންބަރު  "ސުރުޚީގައި ދަންނަވާފައިވާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ    02/ 2021ސަލަ 

ދިވެހި    ، "އިންޒާރު" ބާޠިލް ކުރައްވައި (  2021ޖުލައި    07)   2021/03( އާއި، ނަންބަރު  2021ޖުލައި    07"އިންޒާރު" ) 

ގަވާއިދު   ސަރވިސްގެ  މަ   2014ސިވިލް  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެ  ން  ތި ގައި  ނަސޭހަތް"  ދޭ  "އަނގަބަހުން  އެފަރާތްތަކަށް 

 ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމުގައި މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ." 

ފަރާތަށް  9.3 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން،  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ  އެހެންކަމުން 

ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމަ އިންޒާރު  ދީފައިވާ  ލިޔެކިޔުންތަކުން  ލިޔުމުން  ބަހުންނާއި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ށް 

 މި ނުކުތާގައި އިތުރަށް ބާޠިލުކުރަން އަމުރުކުރާނެ ފިޔަވަޅެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  އެނގެން އޮތަތީ، 

އޮ .10 ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  އެފަރާތަށް  ބާޠީލުކޮށް،  އިންޒާރު  ދީފައިވާ  ލިޔުމުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ފީހުގެ  މައްސަލަ 

 -ދިންކަމަށް ބުނުން:   ( 'އަނގަބަހުން ދޭ ނަޞޭޙަތް' 2022މޭ    19)   2021/ 04ނަންބަރު 

ނަންބަރު   10.1 އޮފީހުގެ  އަށް 2022މޭ    19)  04/2021އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  'އަނގަބަހުން ދޭ ނަޭޞޙަތް'   )

ވަނަ ނަންބަރުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   9.1ބަލާއިރު، މި ލިޔުމަކީ މި ރިޕޯޓުގެ  

 ؛ދީފައިވާ ލިޔުމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން މި ލިޔުމުގައި

ފަރުވާތެރި  މަސައްކަތްތައް  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ވާފިރުއާއި  ޙައްމާދު  ކުރުމަށާއި،  "އަލްއުސްތާޛް  އެކު  ޒިންމާދާރުކަމާއި  ކަމާއި 

ދެންނެވިފައިވާ  ޙަވާ  އިސްވެ  ކުރުމަށާއި،  މިނެއްގައި  އަވަސް  ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތެއް  އެ  މަސައްކަތްތައް  ލުކުރެވިފައިވާ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/15މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްމާދު ވާފިރު 

                                             

 

21 ގެ  16 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:  

 

ފަރުވާކުޑަކޮށްފަ  އިޙުމާލުވެ  މަސައްކަތުގައި  ވާފިރު  ހައްމާދު  އަލްއުސްތާޛް  ދިވެހި  އި މައްސަލަތަކުގައި  އެއީ  ބެލެވޭތީ،  ކަމަށް  ވާ 

  1ގެ ދަށުން ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ    2އަދި    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    271ގެ    2014ދު  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއި 

އޮތް   ކުރިއަށް  ކުށެއް  މިފަދަ  ކުށްތަކެއްކަމުގައިވާތި،  ފަދަ  ގައިވާ  ނުކުރުމަ ތަ )އެކެއް(  ތަކުރާރު  ސިވިލް  ށާ ނުގައި  ދިވެހި  އި، 

ޙުރު  ކޮންޑަކްޓަށް  އޮފް  ކޯޑް  ގަވާއިދާއި  ޤާނޫނާއި  އަލްއުސްތާޛް  ސަރވިސްގެ  ހިތުމަށް  ވާފިރަށް  މަތްތެރިކޮށް  ހައްމާދު 

 ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ."  

ގޮތުގައި   10.2 ތާރީޚުގެ  ތިރީގައި  ލިޔުމުގެ  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ކަމަށް   2022މޭ    19މިފަދައިން 

ނަ  ނުވަތަ  ލިޔުން  މި  އިތުރުން،  ނަންބަރު  ޭޞޙަބަޔާންކޮށްފައިވުމުގެ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  ތަކީ 

ގައި  2021ޖުލައި    07)  2021/03 ކުރުމަށްފަހު ޙަ(  ބާޠިލް  "އިންޒާރު"  ދީފައިވާ  ވާފިރަށް  އްމާދު 

ސިވިލް ދިނުމަށް  ނަސޭހަތް"  ދޭ  ނަންބަރު:    "އަނގަބަހުން  ކޮމިަޝނުގެ  -188ސަރވިސް 

LERD/32/2022/11  (19    ްއަންގަވާފަ 2022އެޕްރީލ ސިޓީން  އަނގަބަހުން    ،އިވާތީ(  ގެނެސް  ބަދަލު 

 ދެވިފައިވާ ނަޭޞހަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުގެ "އިފެކްޓިވް ޑޭޓް" ނުވަތަ    މުންލިޔު އެގޮތުން ދެންނެވުނު   10.3

ތާރީޚު ސާފުކޮށް ފަށާ  މުއްދަތު ގުނަން  ބޭއްވުނު މައްސަލައިގެ    2022ޖޫން    16ދިނުމަށް  ފިޔަވަޅުގެ  ގައި 

 ؛އެދުމުންވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން 

 ގެ މޭގައި ދީފައިވާ އަނގަބަހުން ދޭ ނަޞޭޙަތަކީ އެއީ އިފެކްޓިވް ޑޭޓް.   2022އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން  " 

 ."  ފެށިގެން އަނގަބަހުން ދޭ ނަޞޭޙަތް ކޮންޓިނިއުވަމުން ދާނީ އެ ޑޭޓުން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބުނެފައިވާކަންމިފަދައިން 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 43ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނު އަސާސީގެ  10.4

ފުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް  "އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ކޮންމެ މީހަކާމެދުވެސް ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ޢަދުލު އިންޞާ 

 އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ކަންކުރެވުމަކީ އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ." 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/15މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްމާދު ވާފިރު 

                                             

 

21 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
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ވަނަ މާއްދާއަށް    273ގެ    2014ގަވާއިދު    ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   10.5

 ؛ބަލާއިރު އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި

"ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް އަޅާނީ އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެވެ. އިތުރު ކުށެއް  

 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ."   1ނަސޭހަތެއް ދެމި އޮންނާނީ  ނުކުރާނަމަ، އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ދީފައިވާ  

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،   10.6

ބަލައިނުގެންފައިވަނީ    ހުށަހެޅުނުށް  ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަ ކޯޓުން  ފަރާތުން މައްސަލަތަކެއް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތުގެ އިހުމާލުންކަމަށްވާތީ އެއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދި އެ

 ސް،  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ބުރަވެވުނުނަމަވެ

މުއްދަތު   10.6.1 ނުކުރެވި  އިސްތިއުނާފު  މައްސަލައެއް  އިސްތިއުނާފުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގައި އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އޭގެ ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    2021މާރިޗު    10ހަމަވެފައިވަނީ  

ދީފައިވަނީ   އިންޒާރު  އެނގެން  2021ޖުލައި    07ލިޔުމުންދޭ  ސިވިލް  ދިވެހި  އޮތްއިރު،    ގައިކަން 

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ    02އިން ލިޔުމުންދޭ އިންޒާރު  ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ  2014ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

މުއްދަތަކަށް ދެމި އޮންނަކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން  

ބާޠިލު އިންޒާރު  އިންކޮށްދީފައިވާ  އެ  ބަދަލުގައި  ،  ނަޞޭހަތް  އަނގަބަހުންޒާރުގެ  ލިޔުމަށް   ދެވޭ 

ޖެހުމަށްފަހުކަން އެނގެން    2022މޭ    19ދީފައިވަނީ    ރުމަށްފަހުތިރިކު ތާރީޚު  ދިވެހި    އޮންނަކަމާއި،ގެ 

)އެކެއް(   01ގައި ބަޔާންކުރާފަދައިން އަނގަބަހުން ދެވޭ ނަޭޞޙަތް    2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

އޮންނަކަމާއި،   ދެމި  މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ  ނަޭޞޙަތުގެދެންނެވުނު  އަހަރު  ދޭ    ން ލިޔު  އަނގަބަހުން 

ފަށަނީ ގުނަން  މުއްދަތު  ފިޔަވަޅުގެ  ނުވަތަ  ވަނީ  )ހަމަ    'އެފެކްޓިވް'  ( 2022މޭ    19އެތާރީޚުން 

ބޭއްވުނު މައްސަލައިގައި އަޑުއެހުމުގައި    2022ޖޫން    16ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ފެށިގެން

 ކަމާއި، ބުނެފައިވާމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/15މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްމާދު ވާފިރު 

                                             

 

21 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
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 އިންޞާފުގެ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ކޮންމެ މީހަކާމެދުވެސް ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ޢަދުލު 10.6.2

ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ކަންކުރެވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނު  

ޙައްެޤއްކަމަށްވާއިރު،    43އަސާސީގެ   ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވައިވާ  އިން  )ހ(  މައްދާގެ  މުވައްޒަފަކަށް  ވަނަ 

ކި އެފަރާތެއްގެ  އަޅަންވާނީ  ފިޔަވަޅު  އެކަށީގެންވާ  އިޞްލާޙީ  ފާޅުވުމަށްފަހު  ޢަމަލެއް  ނުރަނގަޅު  ބައިން 

ބުރަވެވޭކަމާއި، ތެރޭގައިކަމަށް  އި  މުއްދަތެއްގެ  އިޞްލާޙުވުމަށް ޞް އަދި  އެޅުމަށްފަހު  ފިޔަވަޅު  ލާޙީ 

ގައި މައްސަލަ    2021ޖުލައި    07  އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި،  އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދޭންޖެހޭކަމާއި،

ކިބައިން   އެފަރާތުގެ  ދިނުމަށްފަހު  އިންޒާރު  ލިޔުމުން  ފަރާތަށް  އިންޒާރުގައި  ހުށަހެޅި  އެ 

  ޢަމަލެއް ތަކުރާރުވެފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެނގެން ނެތްއިރު، ބަޔާންކުރެވިފައިވާފަދަ

  2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު   ގުޅިގެން ދިވެހި  އްސަލައާގައި ފާހަގަވެފައިވާ މި މަ  2021  ޖުލައި 10.6.3

ފަރާތަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަތިން  ދިގައިވާގޮތުގެ  އަނގަބަހުން ނަޞޭހަތް  އެ  ށް  ގަވާއިދުގައިވާ  ނުމަށާއި، 

އިޚްތިޔާރާއި ބާރު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިމެ،   ތް ލިޔުމަށް ތިރިކުރުމުގެ ޙަގޮތުގެ މަތިން އެ ނަޭޞ

  ން އަޅާފައިވާ އިންޒާރު  ދީފައިވާއިން ފެށިގެން ލިޔުމުން  2021ޖުލައި  07 ޢަމަލު ކުރުމެއްނެތި،ން އެފަދައި 

  10ގާތްގަނޑަކަށް    އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރިއިރު، އޭގެ

ގައި ފިޔަވަޅުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2022މޭ    19  ،ފަހުން  މަސް  ދިހައެއް()

ގެ )ހ(  މާއްދާ  ވަނަ  273ގެ    2014ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އެޅިގެން ދިޔުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

)އިން ފެށިގެން    2022މޭ    19ރިޢާޔަތްކޮށް އެފަރާތަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ މުއްދަތު    އަށް ( 01އިތުރު 

 ދެމިގެންދާނެކަމެއް ކަމަށްވާތީއާއި،އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް 

އިތުރަ 10.6.4 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެވޭއެކަމަކީ  ސަބަބުން   ށް  އެކަމުގެ  އަދަބެއްކަމަށްވެފައި،  ނުޙައްުޤ 

އަސަރު    މަށްއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރު އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށާއި، ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްތަކަށާ

އޮތު ފުރުަޞތު  އިތުރުންމުކުރުމުގެ  ބިނާކޮށް    2022މޭ    19  ގެ  މައްޗަށް  ފިޔަވަޅުގެ  އަޅާފައިވާ  ގައި 

އޮތަތީ، އިހްތިމާލު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް  ދީފައިވާ    އެހެން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/15މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްމާދު ވާފިރު 

                                             

 

21 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:  

 

ނަންބަރު   އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ނަޭޞޙަތް' 2022މޭ    19)  04/2021އެޓަރނީ  ދޭ  'އަނގަބަހުން   )

 ބާޠިލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ.  

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

ގއ. ދާންދޫ / ނޫރަންމާގެ، ޙައްމާދު ވާފިރު )ދިވެހި  މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  

ނަންބަރު ކާޑު  އަންގައިދޭ  ޖެނެރަލްގެ   2017މާރިޗު    A304971)  01:  ރައްޔިތެއްކަން  އެޓަރނީ  ފެށިގެން  އިން 

ގޮތުން   ފިޔަވަޅެއްގެ  އިްޞލާޙީ  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  މަާޤމުގައި  އެޓަރނީއެއްގެ  ސްޓޭޓް  މައްސަލަ  އޮފީހުގެ 

ލިޔުމުން  ގައި    2021ޖުލައި    07އަނގަބަހުން ނަޭޞޙަތް ދީފައިވަނިކޮށް، ހަމަ އެކަމާއި ގުޅިގެން    ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

ދީފައިވާތީ،   ފަރާތަށްގައި    2021ޖުލައި    07އިންޒާރު  ހުށަހެޅި  އެ    މައްސަލަ  ހަމަ  ދީފައިވަނީ  އިންޒާރު  ލިޔުމުން 

އަދަބު  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  ކުށަކަށް  އެއް  އެއީ  ކަމަށްވާތީ،  ދީފައިވަނިކޮށް  ނަޭޞޙަތް  އަނގަބަހުން  މައްސަލައިގައި 

އި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޢަދުލުވެރިކަން  ދިނުންކަމަށް  އިޖުރާއީ  އަދި  މައުޫޟޢީ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  ޞްލާޙީ 

ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ކަމުގައި  އަދި    ތައްޤާއިމުނުކޮށް  ހުށަހެޅި  ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށާއި  މައްސަލަ 

ސިވިލް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްދި  އެ ޕަރސަނަލް ފައިލުން އެ ފިޔަވަޅުތައް އުނިކުރަމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް    ފަރާތުގެ

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ކަޯޓށް   ިލުޔްނަތްއ، އެ  ޮފުނަވންޖޭެހ  ެޖެނރްަލެގ އޮފުީހްނ  ެއަޓރނީ  ިއްސިތުއނުާފކްޮށ،  ޯކުޓގިައ  ުސްޕީރްމ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

ަމްއސަަލިއެގ ަރިޖްސްޓޭރަޝްނ ޯފުމ ުހށެަހޅަިފިއުނަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ  ުހށެަހުޅަމްށ ެދ ްއވަާފިއާވ ުމއްދަަތށް 

ިއްސިތުއނާފީ   ަސަބުބން  ަޢމެަލްއެގ  ޫދޮކށްލަާފިއާވ  ުނޮކށް  އަެފާރުތން  ޮއނަްނަކަމާށިއ،  ެއނެގްނ  އުިހމުާލްނަކްނ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ަކްނަކްނ ުފިރ ެއ ަމްއސަލަ  ަހަމ ުނުކެރވި، ޭއެގ ސަަބުބން 

ުފުރަޞުތ ެގއިްލެގްނ ިދުޔަމީކ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ     271ެގ    2014ޯކުޓަގިއ ިއްސިތުއނުާފ ުކުރުމގެ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/15މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްމާދު ވާފިރު 

                                             

 

21 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:  

 

ޫނާނިއ ަގާވއާިދިއ ޯކޑް  ަވަނ ަނނަްބުރަގިއ ަބާޔްނކާުރ "ިދވިެހ ިސވްިލ ސަރިވްސެގ ާޤ  1.3ެގ    1ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ  

ހަދަާފިއާވ   އޮފުީހްނ  އާަދުކާރ  ަވޒީފާ  ުމަވްއޒެަފްއ  ެއ  ެއްނުގނަްތާކއި،  ޮކިމަޝްނެގ ަސރިކއާުލަތާކިއ،  ޮކްނަޑްކާޓއި  އްޮފ 

  ަގާވއާިދިއ ެއަކަށައޅަާފިއވާ ޕޮލީިސަތާކިއ، ަފުރާވުކަޑުކުރުމެގ ަސަބުބން ެއިއން ަކަމކްަށ ޚިލުާފުވްނ." ފަަދ ަޢމެަލްއަކން ެއ 

ަގާވއަިދްށ ބާަލިއުރ ަޞީރަޙކްޮށ ެއނެގްނ ޮއްނނީާތ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތން ުނކްޮށ ޫދކޮށިްލ ަޢމާަލިއ ޭއެގ ަނީތާޖައށް  

ަސރިވްސ   ިސވްިލ  ުބެނ  ަސބެަބްއަކަމށް  ެއކޭަށަނ  އުެޅަމްށ  ިފަޔަވުޅ  ަމްއަޗްށ  ަފާރުތެގ  ެއ  ެއަކަމީކ  ރާިޢަޔްތުކާރިއުރ 

 ީވިއުރ، ޮކިމަޝްނެގ ަފާރުތްނ ަޖާވބާުދީރ 

ދެމި އޮންނަ މުއްދަތުގެ    އިން ފެށިގެން ލިޔުމުންދީފައިވާ އިންޒާރުން އަޅާފައިވާ އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅު  2021ޖުލައި    07

ހުރިތެރޭގައި   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ނަޭޞޙާތަކަށް    އިރު،މައްސަލަ  ދޭ  އަނގަބަހުން  އިންޒާރު  ދީފައިވާ  މޭ   19ލިޔުމުން 

ބަދަލުކޮށްފައިވާ  2022 ހުށަހެޅި    2022މޭ    19  އިރު،ގައި  މައްސަލަ  ފަށާގޮތަށް  ގުނަން  މުއްދަތު  ފިޔަވަޅުގެ  ގައި 

ބެއްކަމަށްވެފައި، އެކަމުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރަށް ދެވޭ ނުޙައްުޤ އަދަ ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އެޅިގެން ދިޔުމަކީ  

އޮތުމުގެ  ފުރުަޞތު  ކުރުމުގެ  އަސަރު  ކުރިއެރުމަށް  ވަޒީފާގެ  އެޕްރައިޒަލްތަކަށާއި،  ޕަރފޯމަންސް  އެފަރާތުގެ  ސަބަބުން 

އިހްތިމާލު    2022މޭ    19އިތުރުން،   އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް  އެހެން  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ފިޔަވަޅުގެ  އަޅާފައިވާ  ގައި 

ފިޔަވަޅަކީ    2022މޭ    19،  އާއިއޮތަތީ އަޅާފައިވާ  އަސާސީގެ  ގައި  ާޤނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވަނަ    43ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މައްސަލަ  އާ ޚިލާފަށް ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވިފަހުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި،    މައްދާގެ )ހ(

ފިޔަވަޅަކީ އިޞްލާޙީ  އަޅާފައިވާ  ފަރާތާމެދު  ބުރަވެވެން  ހުށަހެޅި  ފިޔަވަޅެއްކަމަށް  އަޅާފައިވާ  ހަމައަކުން  އެކަށީގެންވާ   

   ނެތަތީ، 

ދީފައިވާ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު  މައްސަލަ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  (  2022މޭ    19)  04/2021އެޓަރނީ 

ބާޠިލު   ފިޔަވަޅަކީ  އަޅާފައިވާ  އިން  ނަޭޞޙަތް'  ދޭ  ކަނޑައަޅައި 'އަނގަބަހުން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    ،ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި 

އެންމެހާ ރެކޯޑުތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕަރސަނަލް ރެކޯޑު ފައިލުން އުނިކުރުމަށްފަހު  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅާ ގުޅޭ  

ކަން ވަޒީފާއާބެހޭ  ދުވަހުގެތެރޭ އެ  ފަހެއް()  05( އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  2022  ސެޕްޓެންބަރު  22މިއަދު )



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/15މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްމާދު ވާފިރު 

                                             

 

21 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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އަންގައި  މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މި  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. އަމުރުކޮށް 

 1444 ޞަފަރު 26

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 22

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު


