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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/214 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ނަގައިދިނުން  މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  12 : ތާރީހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 2022މާރިޗު  27 : ތާރީހު މައްސަލަ ނިމުނު  

 ރިޒްމީނާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A078365)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝން -އެންޓި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 
  

 ސާ: ލާ ހު މައްސަލައިގެ  

 (A078365ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ދ. ކުޑަހުވަދޫ / ވައިލެޓްގެ، ރިޒްމީނާ )މި މައްސަލައަކީ،  

ގެ   1ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝންގައި އިންވެސްޓިގޭަޝން އޮފިސަރ ގްރޭޑް  -އިން ފެށިގެން އެންޓި  2012ނޮވެންބަރު    21

ން ކޮމިަޝނުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ އޮފިަޝލް ވައިބަރ ގްރޫޕެއްގައި ފާޅުކުރި  ކޮރަޕްަޝ-އެންޓިމު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  ގާމަ

ގައި ވަޒީފާއިން    2017ޑިސެންބަރު    14ތެއް ނުވަތަ އިންޒާރެއް ދިނުމަކާ ނުލައި  ސޭހަރެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ނައޫުޝ

ން ފެށިގެން  ހުދަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީ އާ ވަކިކޮށްފައިވާތީ އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ އި 

ރުޖޫ  އަނބުރާ  ތާރީއަވަޒީފާ  މުސާރައާއި    ހާކޮށްދޭ  ލިބެންޖެހޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިހަމައަށް  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ނާޔަތްތައް 

 ވަޒީފާއިން މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  VTR/2018/19ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ނަންބަރު  

 



 

 
   ރައްދުވާގޮތަށް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް -އެންޓި

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުރިޒްމީނާ   VTR/2021/214މައްސަލަ 

                                             

2 ގެ     17 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:  
 

ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   ރިޒްމީނާ  ނަންބަރު  ގާހުށަހެޅި  އެކަށީގެންވާ    2008/2ނޫނު  ހުއްދަކުރާފަދަ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނިންމާފައިވާ    ކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ކަނޑައަޅައިގާއިމުދުލުވެރިކަން  އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  އަޫޟއީ  އުސަބަބެއް އޮވެ މަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރިޒްމީނާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، ރިޒްމީނާ އަދާކުރަމުން  ،  ލަމައްސަ 

- އެންޓިނުކޮށް ކަމުގައިވާތީ،  ގާއިމު  މާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަންވެރިކައަދުލުދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟއީ  

ދިނުމަށާއި،    ފުރުސަތުން އެދޭނަމަ ރިޒްމީނާއަށް އެ  ރުޖޫއަވާކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުން ރިޒްމީނާ އަށް ހަމަޖައްސާ ވަޒީފާއަށް  

ވަކިކުރި   އެނބުރި  ތާރީހުރިޒްމީނާ  ވަޒީފާއަށް  އޭނާ  ފެށިގެން  އެންޓި  ފުރުސަތުވުމުގެ  ރުޖޫއަން  ކޮރަޕްަޝން -އޮތްކަން 

ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުގައި ރިޒްމީނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން  -ހަމައަށް އެންޓި  ތާރީހާންގާ  ކޮމިަޝނުން ރިޒްމީނާއަށް އަ

ތްތަކުން އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު، އެ މުއްދަތުގައި ރިޒްމީނާ އެހެން  އިނާޔައޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން  

އެކަމުގެ މައްޗަށް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  މަތިން  ތްކޮށް  ރިއާޔަ  ވަޒީފާއެއް  ގޮތެއްގެ  ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޔާގައި  ގަިޟއް  HC-A/258/2019ރިޒްމީނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ރިޒްމީގަިޟއްއެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ،   މަތިން  ގޮތުގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  މުސާރައާއި  ޔާގައި  ތްތަކުގެ  އިނާޔަނާއަށް 

އެކީ އެއްފަހަރާ ލިބިދިނުމަށް އެދި ރިޒްމީނާ    އަދަދުގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ   އެ ފައިސާ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

  ގައު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން   2021ސެޕްޓެންބަރު    12ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާގޮތަށް  -އެންޓި

 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    ދ. ކުޑަހުވަދޫ / ވައިލެޓްގެ، ރިޒްމީނާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

މައްސަލަ )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުހާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް(    (A078365ނަންބަރު:  
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ށް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ

  .ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފަރާ 1.1 ހުށަހެޅި  ގޮސްފައިވަނީމައްސަލަ  އަދާކުރަމުން  ކޮމިަޝން  -އެންޓި  ތް  "މައްސަލަ  ކޮރަޕްަޝން  ފަހުން  )މީގެ 

ކަމަށާއި،  މަގާމުގެ    1އިންވެސްޓިގޭަޝން އޮފިސަރ ގްރޭޑް  ގެ  ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުހާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  

ތްތަކުގެ ގޮތުގައި އިނާޔައާއި،    (ރުފިޔާ  ތޭރަހާސް)  ރ. 13،000/–މަހަކު  މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  އެ  

   ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ލިބެމުންދިޔަކަމަށްރ. )އަށްހާސް ރުފިޔާ( 8،000/-

އަސާސަކީ،   1.2 ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ނިންމުމާމެދު  މައްސަލަ  VTR/2018/19ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ހިތްހަމަ  އިގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނުޖެހުމުން އެމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

އްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ނުކޮށްކަމަށް ދިވެހިރާގާއިމުވެރިކަން  އަދުލުވެރިކަމާއި، އިޖުރާއީ  އަދުލު  މައުޫޟއީވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ޔާއިން ނިންމަވާފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  ގަިޟއް  HC-A/258/2019ނަންބަރު  

ހުށަހެޅުމަށް  އިނާޔައެހެނިހެން   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  މިންވަރު  ލިބެންޖެހޭ  ތްތަކުން 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   ބަޔާންކޮށްފައިވުންކަމުގައި

ޔާގައިވާ  ގަިޟއް  HC-A/258/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2

  އަދަދު އިސާގެ  ތްތަކުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިނާޔަގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ލިބިދިނުމަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

މައްސަލައިގައި   .3 މި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ބުނެފައިވަނީމައުޫޟއީ މައްސަލަ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ޖަވާބުދާރީވީއިރު   ، ގޮތުން 

ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ އިންވެސްޓިގޭަޝން  -އެންޓި  ،ރިޒްމީނާ  އިގައި ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލަ

ވަނަ   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ގާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ލާފަށްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިވަނަ މައްދާގެ )ހ( އާ    47ވާއިދުގެ  ގަ މާއްދާއާއި، ކޮމިަޝނުގެ  

2019/HC-A/258   ްއޭނާ ތާރީހުޔާއިން ކަނޑައަޅައި، އަދި އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ގަިޟއ ން ފެށިގެން 
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އެނބުރި   އަންގާ    ފުރުސަތުވުމުގެ  ރުޖޫއަ ވަޒީފާއަށް  އޭނާއަށް  ކޮމިަޝނުން  ރިޒްމީނާ   ތާރީހާއޮތްކަން  ހަމައަށް 

އެހެނިހެން   މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މިންވަރު  ތްތައިނާޔަ ކޮމިަޝނުގައި  ކުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ މިންވަރު ބަޔާންކުރުމުން ކޮމިަޝނުން  

ރީވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާ 

މުސާރައާއި   ގޮތް އިނާޔަލިބެންޖެހޭ  އެދޭ  މައްސަލައިގައި  ކޮމިަޝނުން  ބަޔާންކުރުމުން  މިންވަރު  ތްތަކުގެ 

 ހުށަހަޅާނެކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  

  5ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގެ    ގައި  2021ނޮވެންބަރު    18  ތުންފަރާ  ރައްދުވި   މައްސަލަ .4

ނުކުތާގައި އެފަރާތު  އެފަރާތުން  ވަނަ  މިބާވަތުގެ ގެ  އެދިފައިވަނީ،  ކަންކަމަށާއި،  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ބަޔާނުގައި 

ތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރިއާޔަގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަށް  މަރުހަލާމައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަތީ  

ށްވާއިރު، އެފަރާތުން  ވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް ކަމަ އަދުލުފަރާތަށް ބޭއިންސާފު މުއްސަނދިކަމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތަށް  

ބަޔާނުގެ    2021ޑިސެންބަރު    22 ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެދިފައިވަނީ   5ގައި  ނުކުތާގައި   ވަނަ 

މަތީ   ކަންތައްތަކަށާއި،  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ބަޔާނުގައި  ނިންމުންތަކަށް މަރުހަލާއެފަރާތުން  ނިންމާފައިވާ  ކޯޓުތަކުން  ގެ 

)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ    06ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  ތްކޮށް، މައްސަ ރިއާޔަ

 . ރ. )ހަތްދިހަ އަށްހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ 78،000/-މުސާރައަށްވާ 

ސާބި .5 ކަންކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  މައްސަލައިގައި  ޝަފަހީތުމި  ދެވުނު    ކުރުމަށްޓަކައި  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކިން 

ދެފަރާތުންވެސް އެއްވެސް ަޝފަހީ ހެއްކެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ތުގައި  ސަފުރު

   ނުވާނެއެވެ.  ޝަފަހީ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިންގާފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި އެއްވެސް  ލިޔުމުން އަ

ނަންބަރު   .6 ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  ހިތްހަމަ   VTR/2018/19މި  ނިންމުމާމެދު  މައްސަލައިގެ 

ނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރިޒްމީނާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، މައްސަލަ  

ކުރުމަކާ ނުލައި  ގާއިމުވެރިކަން  އަދުލު ވެރިކަމާއި، އިޖުރާއީ  އަދުލު  މައުޫޟއީވަނީ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި

ން އެދޭނަމަ ރިޒްމީނާއަށް  ރުޖޫއަވާކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުން ރިޒްމީނާ އަށް ހަމަޖައްސާ ވަޒީފާއަށް -އެންޓިކަމަށްވާތީ، 
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 ފުރުސަތު ވުމުގެ  ރުޖޫއަފާއަށް އެނބުރި  ން ފެށިގެން އޭނާ ވަޒީތާރީހުދިނުމަށާއި، ރިޒްމީނާ ވަކިކުރި    ފުރުސަތުއެ  

ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުގައި  -ހަމައަށް އެންޓި  ތާރީހާކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުން ރިޒްމީނާއަށް އަންގާ  -އޮތްކަން އެންޓި

 ތްތަކުން އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަރިޒްމީނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން  

ތްކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ  ރިއާޔަމިންވަރު، އެ މުއްދަތުގައި ރިޒްމީނާ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މައްޗަށް 

ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރިޒްމީނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  

ރިޒްމީނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި    ޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ،ގަިޟއް  HC-A/258/2019ނަންބަރު  

 HC-A/258/2019ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ؛ޔާގައިއްގަިޟ

( ވަޒީފާއާބެހޭ  2/ 2008ނަންބަރު:   މުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި އަދާކުރަ- . ރިޒްމީނާ އެންޓި 20" 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ، ރިޒްމީނާ    47ޤަވާޢިދުގެ   ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ - ވަނަ މާއްދާ އާއި އެންޓި   23ޤާނޫނު( ގެ  

- އެންޓި  ފުރުސަތު އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއާ އެއްވަރުގެ އެހެން ވަޒީފާއެއް ލިބުމުގެ   ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި - އެންޓި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ރިޒްމީނާ އަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށާއި ރިޒްމީނާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކިކުރިތާ މިހާރު ގިނަ  

ކުރުމަށް މި ކޯޓުން  ރުޖޫއަ ހަމަޖައްސާ ވަޒީފާއަށް ރިޒްމީނާ   ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ރިޒްމީނާ އަށް - ންޓި ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާތީ، އެ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ރިޒްމީނާ އަށް ހަމަޖައްސާ  - އޮވެދާނެތީ، އެންޓި   ފުރުސަތު  އަމުރު ކޮށްފިނަމަ، ނޭދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނިކުތުމުގެ 

 .ރިޒްމީނާ އަށް ދިނުން   ފުރުސަތު ނަމަ، އެ ރިޒްމީނާ އެދޭ  ން ރުޖޫއަވާ ވަޒީފާއަށް  

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން  - އެންޓި  އޮތްކަން   ފުރުސަތުވުމުގެ  ރުޖޫއަ ން ފެށިގެން، އޭނާ ވަޒީފާއަށް އެނބުރި  ތާރީހު.  ރިޒްމީނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  21

ދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ  ރިޒްމީނާ އަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި - ހަމައަށް އެންޓި   ތާރީހާ ރިޒްމީނާ އަށް އަންގާ  

ލިބިދޭންޖެހޭ މިންވަރު، އެ މުއްދަތުގައި ރިޒްމީނާ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،   ތްތަކުން އޭނާއަށް އިނާޔަ މުސާރައާއި އެހެނިހެން  

ޓްރައިބިއުނަލުން   ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ވަޒީފާއާބެހޭ   ތްކޮށް، ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ރިއާޔަ އެކަމުގެ މައްޗަށް 

 ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރިޒްމީނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބިދިނުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް   ދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގައި ހުރުމުން، އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން 

އަދި    [20]  މައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، މިރިޕޯޓުގެ    VTR/2018/19ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު:  

ޔާ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ  ގަޟިއް ގެ ހައިކޯޓުގައި މި އަންގައި ދިވެހިރާއްޖޭ  ކުރުމަށް އަމަލު ގޮތުގެ މަތިން    ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   [21]

 " .ކޮށްފީމެވެ ހުކުމް އިއްތިފާޤުން  
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 ؛ަފިއާވީތ، ިމ ަމއްސަަލިއަގިއުކަރްއާވުހުކްމުތން ަކނަޑއުަޅްއަވިއ  ިއާބާރިމ   .7

އެހެން ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއާ އެއްވަރުގެ  -ރިޒްމީނާ އެންޓި .1

 ؛ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުން ރިޒްމީނާއަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން -ތު އެންޓިސަވަޒީފާއެއް ލިބުމުގެ ފުރު

 ؛ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުން ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަވާން ރިޒްމީނާ އެދޭނަމަ އެފުރުސަތު ދިނުން-އެންޓި .2

 ޒީފާއަށް އެނބުރި ރުޖޫއަވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަންރިޒްމީނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީހުން ފެށިގެން، އޭނާ ވަ .3

އެންޓި-އެންޓި ތާރީހާ ހަމައަށް  އަންގާ  އަށް  ކޮމިަޝނުން ރިޒްމީނާ  ކޮމިަޝނުގައި -ކޮރަޕްަޝން   ކޮރަޕްަޝން 

 ރިޒްމީނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުން އޭނާއަށް 

 ؛ބެލުން ޖެހޭ މިންވަރުލިބިދޭން

 ރިޒްމީނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީހުން ފެށިގެން، އޭނާ ވަޒީފާއަށް އެނބުރި ރުޖޫއަވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން .4

ހަމައަށް-އެންޓި ތާރީހާ  އަންގާ  އަށް  ރިޒްމީނާ  ކޮމިަޝނުން  އެހެން    ކޮރަޕްަޝން  ރިޒްމީނާ  މުއްދަތުގައި  އެ 

 ރިޒްމީނާއަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް   ރިއާޔަތްކޮށް ކަމުގެ މައްޗަށްވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އެ

 ؛ންކަނޑައެޅު

 މިކަންކަމަށް ވަކިވަކިން ބެލުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ަހްއުގާވ ުމާސަރާއިއ  ެއޮގުތްނ ެއަކީށގްެނާވ ަސަބބާަކ ނަުލިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމްނ އަެފާރަތށް   .8

ދަެފާރުތްނ ހުށެަހިޅ ަކްނަކމަށިާއ ިލެޔިކުޔނަްތްއ ބަަލިއ ިދާރާސުކިރިއުރ ައްނަނިނވި    ިއާނަޔތަްތްއ ަނަގއިިދުނމްަށަޓަކިއ 

 ެވ.  ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއ

  2017ޑިސެންބަރު    14ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  -މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެންޓި 8.1

( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  2017ޑިސެންބަރު    13)  A/VV/2017/19-123ގައިކަން އެ ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު  

 ޗިޓް' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 
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ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއާ އެއްވަރުގެ އެހެން ވަޒީފާއެއް  -ރިޒްމީނާ އެންޓި 8.2

ިދވިެހާރްއޭޖެގ   ފައިވޭތޯ ބަލާއިރު،ޖައްސައިދީ ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުން ރިޒްމީނާއަށް ހަމަ-ލިބުމުގެ ފުރުަޞތު އެންޓި

ުގިޅެގން ެއނިްޓުހަހިއޯކުޓެގ   ުކަރްނ ަކނަޑައޅާ ގެޮތްއ އްަނަގއިިދުނަމްށ އެދި  އަމުަލޮކރްަޕަޝްނ ޮކިމަޝުނން  - ުކމާ 

ަފާރުތްނ   ިލެޔ  2021ސްެޕެޓނަްބުރ    12ިރްޒީމާނެގ  ޮކިމަޝަންށ  ެއ  ުދވުަހ  ެއްނޑް  ަވަނ  ިޒްމާނ  ަފިއާވަކްނ 

 އްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ިސީޓ  (  2021ެސޕެްޓްނބުަރ    12)   ZA-L/2021/36ްޓްސެގ ަންނަބުރ  ެއޯސިސޭއ

ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުން ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަވާން ރިޒްމީނާ އެދޭނަމަ އެފުރުސަތު ދީފައިވޭތޯ  -އެންޓި 8.3

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ޮފުނިވ ސީިޓެގ ަޖާވުބގިައ، ިރްޒީމާނ ެއޮކިމަޝުނެގ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ  ބަލާއިރު،  

ޮއަމާގުމުހިރ   ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ  )ްގޭރޑް  ަކުމަގިއާވ  ެގ  1ިފަސރ  ިރްޒީމާނައްށ    ަމާގުމއަުފއަްދިއ، އެ    ަމާގުމ ( 

ަގިއ ަވޒާީފައްށ  ތާރުީހަގިއ ޮކިމަޝުނެގ ވަޒާީފައްށ ިނުކްނެނުވމާަށިއ، ެއ    2021ޮއްކޓަޫބުރ    03ަހަމޖެހަިފިއާވަކަމާށިއ،  

ަވޒާީފެގ   ަބޔްާނޮކްށ  ުފުރަސުތުނިނުކްނަނަވއިިފަނަމ  ބެލޭެވެނަކަމްށ  ަރއުްދިވ ޫދޮކށީްލަކުމަގިއ  ަމްއސަަލ  ަފިއާވަކްނ 

ޮފުނވަާފިއާވ   ަފާރަތށް  ެސޕެްޓްނަބރު    A/INDIV/2021/106   (19-123ންަނަބރު  ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި 

 ްށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ( ެގ ިސީޓައ 2021

ެސްޕެޓނަްބުރ   A/INDIV/2021/106   (19-123ަންނަބުރ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އިސްވެދެންނެވުނު   8.3.1

އާަދުކާރ މަީހަކްށާވީތ،    ަމާގުމީޟެއްއެގ  ާގިސވްިލ ކުޯޓެގ    ީކ( ެގ ސީިޓާއ ަހވާލީާދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތ2021

ށް  ަމާގަމ( ެގ  1ޫދޮކްށ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިއްނވްެސިޓޭގަޝްނ އިޮފަސރ )ްގޭރޑް    ަމާގުމަކުމެގ  ާގީޟ

އޯެސިސޭއްޓްސެގ   އްެނޑް  ިޒްމާނ  ައންގަާފިއާވަކްނ  ަފާރަތށް  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުނާވަކން  ބުޭންނ  ބަދުަލާވްނ 

 ޮއެވއެެވ.  ިސީޓައށް ބުެލުމްނ ެއނެގން    1( 2021ެސޕެްޓްނަބރު    12)   L/2021/39-ZAަންނަބުރ  

 
ގައި   2021ސެޕްޓެންބަރު    12  އަކީސިޓީ  L/2021/39-ZAޒިމްނާ އެންްޑ ެއޯސސޭިއްޓްސެގ ަނންބުަރ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ   1

ޮގތުން އެންޓިބަޔާންކޮށްފައިވީ  ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީއެއްކަމަށް ަވޒީފާ ހުށަހެޅުމުެގ    19ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން  -ނަމަެވސް، އެ ސިޓީއަކީ ރިޒްމީާނއަށް 
ޮގތުން ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީއެއްކަމަށްާވތީ،    ފޮނުިވ ސިޓީެގ ޖަާވބުގައި ރިޒްމީާނއަށް    2021ސެޕްޓެންބަރު   ިޒމްނާ އެންްޑ ެއޯސިސޭއްޓްސެގ  ދިނުމުެގ 

 އިދާރީ އޮޅުމަކުންކަމަށް ބެލެެވއެެވ.  ކަަމްށ ަބޔާންޮކްށފިައވަނީ  ތީާރުހެގ ިސޓީއްެއ  2021ެސްޕޓެންބުަރ    12  ައީކސީިޓ  ZA-L/2021/39ނަންބުަރ  
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އާަދުކަރްނ ަފށަާފިއާވަކން    ަމާގުމެއްއެގ  ާގީޟަގިއ    2020ަޖަނަވީރ    21ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ   8.3.2

ަންނަބރު   ޮކިމަޝްނެގ  ަސރިވްސ  ުޖޑީޝްަލ  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  އަެފާރުތްނ 

(1)JSC/2020/5   (21    ަވޒާީފ ެދްއިވ ޗްިޓ' އްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ، ެއ  2020ަޖނަަވީރ' )

- ރ. )ިތީރސާްހްސ ރިުފާޔ( ާއިއ، ިލިވްނގ އަެލަވްނސެްގ ޮގުތަގިއ  30،000/ - ެގ ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ  ަމާގުމ

ސް ަފްސަސޭތަކ  ރ. )ެއއާްހ1،650/ - ރ. )ަފަނރާަހްސ ރުފާިޔ( ާއިއ ިރްސްކ އަެލަވްނެގ ގުޮތަގިއ  15،000/ 

ރ. )ެއއާްހްސ ރިުފޔާ( ލޭިބެނަކަމށް ަބާޔނޮްކށަްފއި  1،000/ - ޯފުނ އަެލަވްންސެގ ޮގުތަގިއ  ަފްނާސްސ ރިުފާޔ( ާއއި  

   ޮއެވެއެވ. 

ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރަތށް ބަދުަލ ަނަގއިދުިނުމަގިއ ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ބަަލްނޖޭެހީނ އަެފާރތް   8.4

ާއމަްދނީ  ޮކރްަޕަޝ- ެއްނިޓ އާަދޮކްށ  ަވޒީފާ  ަތެންއަގިއ  އެެހްނ  ަވިކުކުރަމށްފުަހ  ަވޒާީފިއްނ  ޮކިމަޝުނެގ  ްނ 

އަދުަދަތއް   ެއ  ިލބަިފިއާވަނަމ  ާއމަްދީނެއްއ  ެއްއެވްސ  އާަދޮކްށ  ަވޒާީފެއްއ  އެފަަދިއްނ  ިލބަިފިއޭވޯތާއިއ، 

 ުއިނުކަރްނޖޭެހެނަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. 

ިއްސެވަބާޔްނުކެރވުުނ 8.5 ަވިކޮކށަްފިއާވ  ިރާއަޔަކްނަކަމށް    އެެހްނަކުމްނ  ަވޒީފިާއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ްތކްޮށ، 

ުކާމ ެއްއގަޮތށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން  ުހަކާމިއ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއކުޯޓެގ    2017ިޑެސްނަބރު    14ީކ  ާތރަީހ

ަވޒާީފ ުހށަަހޅަާފިއަވީނ   ހުށެަހޅުުނ ިލެޔިކުޔނަްތުކްނ    2021ޮއކްޓަޫބުރ    03ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް  ަގިއަކން 

  ަމާގުމެއްއެގ  ާގީޟިއން ެފިށެގން ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތް ިސވްިލ ކުޯޓެގ    2020ަޖަނަވީރ    21ެއނެގްނ އްޮތިއުރ،  

ަފށަާފިއާވަކާމ ެއ  އާަދުކަރްނ  ަހަމައްށވްެސ  ިންނުމާމ  ަމްއސަަލ  މި  ްޓަރިއިބއުނުަލްނ  ވަޒާީފާއބޭެހ  ަގިއ  ަމާގުމިއ، 

  ުފުރަސުތ ަމނާްފެއްއ ިލުބުމެގ    ުގ ްއަހެދމުިހިރަކްނ އަެފާރުތެގ ބުަހން ެއނެގްނ ޮއތީަތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ުނ

ިއން ެފިށެގން އެޭގ ފުަހެގ ުމއަްދަތށް    2020ަޖނަަވީރ    21  ށެަހިޅ ަފާރްތ ަގިއ ަމްއސަަލ ުހަމްގސުަދނީަފުކުރުމެގ  

 ބަދުަލެގ ޮގުތަގިއ ިމނަްވެރްއ ަނަގއިިދުނަމްށ ައުމުރުކރެާނ ަހަމެއްއ ޮއްތަކމްަށ ނެުފެނއެެވ. އަެފާރަތްށ  

- އެންޓި ތާރީހުން ފެށިގެން، އޭނާ ވަޒީފާއަށް އެނބުރި ރުޖޫއަވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން ރިޒްމީނާ .9

ރިޒްމީނާ އެހެން ވަޒީފާއެއް     ތެރޭގައިއެ މުއްދަތުގެ  ރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުން ރިޒްމީނާ އަށް އަންގާ ތާރީހާ ހަމައަށް ކޮ
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 ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ   ރިއާޔަތްކޮށް އެކަމުގެ މައްޗަށް  ކަން އެނގެން އޮތަތީ،އަދާކޮށްފައިވާ

 ަނަގއެިދޭވެނ ުމއަްދުތ ަކނަޑއުެޅަމްށ ބާަލިއުރ ައނަްނިނިވ ަކްނކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.    ބަދުަލ  ާތރުީހްނ ެފިށެގްނ އަެފާރތްަށ

ަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނަަލްށ ުހށެަހިޅ 'ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ    2021ޮނެވްނަބުރ    18ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ   9.1

 SC-A/49/2018ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ކުޯޓެގ ންަނަބރު  ަވަނ ަބާޔން' ަގއި ަބޔްާނޮކށަްފިއަވީނ،    01ަފާރުތެގ  

ަނނަްބރު  ަގިޟްއާޔ   ުމަވްއޒަަފކު  ާވޮގުތްނ  ާޔަގިއްއަގިޟ  SC-A/36/2019އިަދ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކުޓގެ 

  އީ ެވިރަކާމިއ ިއުޖާރއަދުލު   ީއުކަރްނޖޭެހ ަމުއޫޟގިާއުމަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ެއަކީށެގްނާވ ަސަބެބއެްނިތ އިަދ  

ައނުބރާ  ާގިއުމެވިރަކްނ  އަދުުލ ަވޒާީފައްށ  ޯކޓްުނ  ުރޫޖައުނޮކްށަކުމަގިއާވަނަމ  ުނަވަތ  ްޓަރިއިބުއނަލްުނ  ުކުރަމްށ 

ތަްތްއ ްޓރިައިބުއނުަލްނ ުނވަަތ  ިއާނަޔައުމުރުކާރިއުރ ެއ ުމަވްއޒަަފަކްށ ެއ ުމއަްދުތެގ ެތޭރަގިއ ެގއްލަިފިއާވ ުމާސަރާއިއ  

 ގަޮތްށ  ( ަގިއާވ1ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ )   29ޫނުނެގ  ާގޯކުޓްނ ަކނަޑއާަޅ ޮގތްަށ ޭދްނ ައުމުރުކުރަމީކ ަވޒާީފާއބޭެހ  

ުކަރްނޖޭެހ ަކަށަވުރުކުރަމށަްޓަކއި  ެދިމެގނާްދަކްނ  ަވޒާީފ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ުމިޅ    ެއ  އެެހްނަނަމެވްސ  ަކެމްއަކަމާށިއ، 

ުމާސަރާއިއ   ެއްނމަެހިއ  ެގއްލަިފިއވާ  ުމަވްއޒަަފަކްށ  އެ  ެތޭރަގިއ  ަނަގއިިދުނަމކީ  ިއުމއަްދުތެގ  ެއުކގިައ  ާނަޔތަްތއް 

ަގިއ ުހިރަނަމ ިލޭބެނ ުމާސަރާއިއ  ަކމާަށިއ، ެއ ުމަވްއޒަަފުކ އެ ުމއަްދތެުގ ެތޭރަގިއ ަވޒާީފޮކްނމެެހްނ ާލިޒުމަކެމްއ ޫންނ

އަދި   ަކަމާށިއ ެވިރ ިމްނަވެރްއ ަކނަޑައާޅީނ ްޓަރއިިބުއނުަލްނ ުނަވަތ ޯކުޓްނއަދުުލިއާނަޔތަްތުކެގ ެތެރިއން ަނަގއޭިދެނ 

ުމިއާނަޔުމާސަރާއިއ   އެ  ައުމުރުކުރުމަގިއ  ިދުނމްަށ  ުމްއަސނިދކެަމްއ  ތަްތްއ  ޭބިއްނސުާފ   Unjust)ަވްއޒަަފަކްށ 

Enrichment)    ،ިޮކްށ ެއ މަީހުކ އެެހްނ  ާހްއަސިލޭބގަޮތްށ އެފަަދ ައުމެރްއ ުކުރަމީކ ިއްނސުާފެވިރ ޮގެތްއޫންނަކަމާށއ

ާއްމ ޮގަތކަށް  އެންޫނެވްސ  ުނވަަތ  އާަދޮކށް  ުމާސަރާއިއ  ަވޒާީފެއްއ  ަނަގއޭިދެނ  ެގްނޮގސަްފިއާވަނަމ  ހޯދުަމްނ  ަދީނ 

ްތކަުރްނާވެނަކަމާށިއ، އިަދ ބަދުަލެގ ޮގުތަގިއ ަނަގއެިދވޭ  ިރާއަޔިއާނަޔތަްތުކެގ މްިނަވުރ ަކނަޑއުެޅުމަގިއ ެއަކްނަކމަށް  

ިދވިެހާރ ާއްނުމޮކްށ  ަކނަޑެއުޅުމަގިއ  ހަޭދިމްނަވެރްއ  ހުޯދަމްށ  ަވޒާީފެއްއ  އެެހްނ  ބުޫލުކެރވޭ  ަގާވެނަކަމްށ  ްއޭޖަގިއ 

 ްތުކެރވާިދެނަކަމާށިއ، ިރާއަޔ ުމއަްދަތަކްށެވްސ  

ަކުމެގ  ާގީޟްނ ެފިށގްެނ ިސވްިލ ކުޯޓގެ  ާތރުީހިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރި   9.1.1

)ަހެތއް( ުދަވްސ ހަޭދވަެފިއާވިއުރ ެއ    07)ެއެކއް( މަހިާއ    01)ޭދއް( އަަހާރިއ،    02ަވޒާީފ ިލުބމަާހަމައްށ  
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ަނނަްބުރ   ަހިއކުޯޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  އެެހްނ  ަގިޟްއ  HC-A/586/2016ުމއަްދަތީކ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ާޔަގިއ 

 ުމއަްދެތއަްކަމާށިއ،    ަވޒާީފެއްއ ހުޯދަމްށ ެއަކީށެގްނވާ ުމއަްދަތްށުވެރ ިދުގ

ަހަމ އެެހްނެމ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމްނ ިލޭބ ެގއުްލްނ ުކަޑުކުރަމީކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ަފާރުތެގ ަމްއަޗށް   9.1.2

ެގ ޯކުޓަތކްުނ ަކނަޑއުަޅްއވަާފިއާވިއުރ ެއ ުމއަްދުތަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތުން  ަމރުހާަލާލިޒުމަކެމްއަކްނ ަމީތ  

 ެގއުްލުމެގ މްިނަވުރ ުކަޑުކުރުމގެ ޮގުތން ެއއެްވްސ ަމަސްއަކެތއް ކޮށަްފިއޭވތާޯއިއ، ަވޒާީފެއއް  އަެފާރަތށް ިލުބުނ 

ަކަމާށއި، އެ ުމއަްދުތަގިއ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފެއއް  ްތުކަރްނޖޭެހިރާއަޔހަޯދްނ ަމަސްއަކްތކޮށަްފިއޭވތޯ  

ަމްއސަަލ    ' ޘޫަބތްެއ' ެތްއ ޮކށަްފއާިވަކްނ ެއނޭގެނ ެއްއެވްސ  އާަދޮކށަްފިއާވަކްނ ުނަވަތ ަވޒާީފއްެއ ހުޯދަމްށ ަމަސްއަކ

 ްތުކަރންޖޭެހެނަކަމާށިއ،  ިރާއަޔ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ުހށަހަޅަާފިއުނާވިއުރ ބަދުަލެގ ިމްނަވުރ ަކނަޑެއުޅުމަގިއ ެއަކަމްށ  

ުކަރމުނާްދޮގަތށް ަނަޒުރުކާރިއރު ިއނގޭިރިސވާިލުތަގިއ  ައމުަލރީާތ ުމޖަުތަމުއަތުކަގއި  ްގުކިރައރަާފިއާވ ިމިނަވްނ ިދިމ 9.1.3

ުމަވްއޒަަފުކ ޭބިއްނސުާފްނ ަވިކުކެރޭވ ހަާލުތަގިއ ެއްނެމ ިގަނިއްނ ަނަގއެިދޭވެނ ބަދުަލެގ ިމްނަގނުޑެގ ޮގުތަގިއ  

ަވިކުކާރ    01ަކނަޑައޅަާފިއަވީނ   ަވޒާީފިއްނ  ޭބިއްނސުާފްނ  ުމާސަރަކުމަގިއާވިއުރ  އަަހުރެގ  )އެކްެއ( 

)ަހެއްއ( ަމސުްދވުަހެގ ުމާސަރަކްނ ެއ    06ްއޒުަފްނަންށ ޮއްސްޓރިޭލާއަގިއ ބަދުަލެގ ޮގުތަގިއ ަނަގއެިދޭވީނ  ުމަވ

ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކމާަށިއ،  ާގުކަރުމްނ ައްނނަ  ައމުަލުއުމަގިއ  ަގ ބަދުަލ ަނަގއިިދުނުމަގިއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ޫނުނަގއި 

ށަްފިއުނާވީތ، ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވ ަފާރްތަތކްަށ ބަދުަލެގ ޮގުތަގިއ  ޫނުނަގިއ ަވިކ ިމނަްވެރްއ ހުދުޫދޮކާގަވޒާީފާއބޭެހ  

ެއްނެމ ިގަނިއްނ ަނަގއެިދޭވެނ މްިނަގނެޑްއ ަކނަޑެއުޅުމން، ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވ ަފާރްތަތުކެގ މުެދަގިއ ބަދުަލ  

ުމެގ ަސބުަބްނ ިލޭބ ެގއުްލން  ުކެރޭވެނަކަމާށިއ، ެއގުޮތްނ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރާގިއުމަނަގއިިދުނުމަގިއ ަހމަަހަމަކްނ 

ުކަޑުކުރަމީކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވުުނ ަފާރުތެގ ަމްއޗްަށ ާލިޒުމަކެމއަްކްނ ެއނެގްނ ޮއނާްނީތާއއި އެެހްނ ަވޒާީފެއްއ  

ޮގުތަގިއ    01ހުޯދަމްށ   ބަދުަލެގ  ެއގުޮތްނ  ުމއްދެަތްއަކަމާށއި  ެއކީަށެގްނާވ  ުމއަްދަތކީ  އަަހުރެގ    01)އެެކްއ( 

އަަހ ެއަކީށެގްނވާ  ިއާނަޔުމާސަރާއިއ  ުރެގ  )ެއެކްއ(  ިންނމަާފިއަވނީ  އަދުުލތަްތަކކީ  ިމްނަވެރްއަކަމްށ  ެވިރ 

ިމިނަވްނ   ުއސުޫލަތަކށް  ަގާރީތ  ިދިމްގުކިރައރަާފިއާވ  ައމުަލުކަރުމނާްދ  ަމތީ  ިރާއަޔުއުމަތުކން  ްތކޮށެްގްނަކްނ 
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ޯކުޓަތުކެގ   ފާހަަގުކެރޭވަކަގިޟްއަމރުހާަލެގ  ަނަޒުރުކުރުމްނ  ަފާރުތްނ  ާޔަތކްަށ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްށ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.  

ަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނަަލްށ ުހށެަހޅި 'ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ    2021ިޑެސްނަބުރ    01ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ   9.2

މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިއސްވެެދްނެނުވުނ ުނކާުތަތކްަށ ަރއްދު ެދުމްނ ަމްއސަަލ    ަފާރުތެގ ެދަވަނ ަބާޔްނ' ަގިއ

ަވރްަށ ސުާފކްޮށ ިރްޒީމނާ އެެހން    ާވޮގުތްނިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓގެ ުހުކުމަގިއ  ފަާހަގޮކށަްފއަިވީނ  ްނ ުހށެަހިޅ ަފރުާތ

)ެއެކްއ(    01)ޭދްއ( އަަހާރިއ    2ިލބުުމެގ ުކިރްނ ހަޭދިވ    ، ަވޒާީފ' ަކނަޑިއ' ަވޒާީފެއްއ އާަދޮކށަްފިއާވަނަމ ެއ ުމއަްދަތްށ  

ުހުކެމްއަކަމާށިއ،    07މާަހިއ   ޮކށަްފިއވާ  ިލެބްނޖޭެހެނަކަމްށ  ަފިއސާ  ލެިބްނާވ  ުމއަްދަތްށ  ުދވުަހގެ  )ހެަތްއ( 

ަނަގއެިދޭވެނަކަމށް   ިއާނޔަތަްތއް  ުމާސަރާއިއ  ިމްނަވަރށް  ޭބުންނވާ  ޮގަތަކށް  ޭބންުނާވ  ްޓަރިއިބުއނުަލން 

އުިތުރން  ަބ ީމެގ  ުނާވަކަމށިާއ،  ިލިބެގން  ްޓރިައިބުއނަަލށް  ާބރު  ެގަނުއުމގެ  ބަދުަލ  ުހުކމަށް  ެއ  ާޔްނކޮށަްފިއުނާވތީ 

ީމ ަމްއސަަލަތަކީކ  ުހށަަހޅަާފިއާވަވޒާީފެގ  ްޓަރިއބިއުނަަލްށ  ުނަވތަ  ޯކަޓށް  ިނަކމިެތޮކށާްލަކަމކްަށވަެފިއ  ައުބުރ    ާހެގ 

- ްއަސާސަތުކްނ ަފްސޖޭެހެނަކަމާށިއ، އެެހްނަކުމްނ ެއްނިޓައަވޒާީފ ިދުނަމްށ ުމަމްއސަަލ ަވިކ ޮގަތަކްށ ުނިނމީެންސ  

ރ.  8،000/ - ޮކަރްޕަޝްނ ޮކިމަޝުންނ ިރްޒީމާނައްށ ަވޒާީފ ިދްނިއުރ ިލެބުމްނ ިދަޔ ަސރިވްސ އަެލަވްންސެގ ޮގުތަގިއ  

ޮގުތަގިއ   ުމސަާރިއެގ  ާއިއ  ރިުފާޔ(  އިަދ  13،000/ - )ައށާްހްސ  ރިުފާޔ(  )ޭތރާަހްސ  މުަހެގ ރަޯދ    2ރ.  )ޭދްއ( 

)ޭދއް( އަަހާރިއ    02ގެ ިނޔަަލށް ހަޭދިވ    2020ޖަނަަވީރ    21ރ. )ހާަހްސ ރިުފާޔ( ެގ ަމުގން  6،000/ - ތްަށާވ  ިއާނަޔ

  ްސރ. )ަފސަްލްއަކ ިތީރްސ ަފ535،900/ - )ަހެތއް( ުދވުަހެގ ުމއަްދަތްށ ިލެބްނާވ ުޖމަުލ    07)ެއެކްއ( މާަހިއ    01

 ާހްސ ުނަވަސޭތަކ ރިުފާޔ( ަނަގއިިދުނަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ އެދަިފިއެވެއެވ.  

  2021ިޑެސްނަބުރ    22ަބާޔންަށ ަރއުްދ ެދުމްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ެދަވަނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ 9.3

ްނ  ވަަނ ަބޔްާނ' ަގިއ އަެފރުާތ  02ަފާރުތެގ  ަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަލްަށ ުހށަހަޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލ ރައުްދާވ  

ހުށެަހުޅުމން   ްޓަރއިިބއުނަަލްށ  ަވޒާީފާއބެހޭ  ަކނަޑއުަޅްއވަާފިއަވީނ  ަހިއޯކުޓން  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ، 

ަގިއާވިއުރ،  ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލްނ ކަނަޑައާޅ ޮގެތްއެގ މިަތްނ ިރްޒީމނަާއްށ ިލބޭިދްނޖޭެހ ަފިއާސ ިލބިިދުނަމްށަކުމ

ަވނަ ާމއާްދެގ )ރ( އްަށ ަނަޒުރުކރުުމްނ ބަދަލިުދުނުމެގ    29)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ޫނުނ ަންނަބުރ  ާގ
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ެވިރަކަމްށ  އަދުުލައުމެރްއ ްޓަރިއިބުއނުަލްނ ެނުރމަުގިއ، ބަދަލޭުދްނޖޭެހ ިމްނަވުރ ަކނަޑައާޅީނ ެއކީަށެގްނާވަކަމްށ އިަދ  

ާބެރްއަކމްަށ އެ    ތަުލުގދަަދކްަށަކުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއ އުޮތަމކީ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ދަީފިއާވ ުމ ައްޓަރިއިބުއނަަލށް ެފްނނަ  

ޮގުތަގިއ   ަމްއސަަލެއްއެގ  ައއު  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ ހުށެަހިޅ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލައީކ  ެދޭކަކަމާށިއ، މި  ޮކިމަޝުންނ 

ަގިއ ބަދުަލ ަނަގއިިދުނުމަގިއ ްޓަރިއިބއުނަަލްށ ިލބިދަީފިއވާ  ަރިޖްސަޓީރ ޮކށަްފިއާވ ަމްއސަލެައްއަކުމްނ ިމ ަމްއސަަލިއ

ޭބުންނުކުރަމީކ  ނުބެެލޭވެނަކމާަށިއ،    ާބުރ  ބަދުަލެގަނުއްނަކަމްށ  ުހުކމަށް  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

ަގއި ިރްޒީމާނައށް    2021ރު  ެސޕެްޓްނަބ  19ަހިއޯކުޓެގ ުހުކމާ ެއްއޮގތްަށ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަވޒާީފ ޮއްތަކން  

އާަދުކަރުމނާްދތީ    ަމގުާމެއްއެގ  ާގީޟިރްޒީމާނ ިސވްިލ ޯކުޓެގ  ިއން ެފިށެގން    2020ަޖަނަވީރ   21ައްނގަާފިއާވިއުރ  

  02ެގ ިނޔަލްަށ    2020ަޖަނަވރީ    21ަފިއާވީތ،  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ަވޒާީފ ބުޭންނ ުނާވަކމަށް ބެުނ

ރ. )ަފސަްލްއކަ  535،900/ - )ހެަތްއ( ުދވުަހެގ ުމއަްދަތށް އެދަިފިއާވ ުޖމަުލ    07)އެެކްއ( މާަހިއ    01)ޭދްއ( އަަހާރިއ  

ުނަވަސ ަފސާްހްސ  ިމްނަވުރގެ  ިތީރްސ  އެ  ުނާވެނަކމާަށިއ،  ިއންސުާފެވިރޮގެތްއަކަމްށ  ަނަގއިިދުނަމީކ  ރިުފާޔ(  ޭތކަ 

ޮކިމަޝުންނ   ިލބިިދުންނަކަމްށ  ުމްއަސނިދަކެމްއ  ޭބިއްނސުާފ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަނަގއިިދުނަމީކ  ބަދެަލްއ 

 ، ެދޭކަކަމާށިއ

ވެރިކަން ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި  އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  އަދުލު  މައުޫޟއީ ލާފަށް އަދި  ހި ނޫނާ  ގާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  9.3.1

ވަކިކުރާ އިމުގާ ވަކިކުރި  ހާ   ކުރުމެއްނެތި  އޭނާ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ގެއްލުން  ލިބޭ  އެފަރާތަށް  އަދި  ލަތުގައި 

ވަޒީފާއެއް  ލިބޭ  މުސާރައެއް  ކުޑަ  މުސާ ހާއަދާކުރާ    ވަޒީފާއަށްވުރެ  މައްސަލައިގައި  އެ  ރައާއި  ލަތުގައި، 

ރާރުވެ  ގުގެ ކޯޓުތަކުން އިސްތިމަރުހަލާ  އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނާއި މަތީ

ލިބުނުއަމަލު އޭނާއަށް  ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރި  އޭނާ  އައިސްފައިވަނީ،  މިހާތަނަށް  އޭނާ    ކުރަމުން  މުސާރައާއި 

ވަ ގުޅުނު  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ  ވަކި  މަދުވާ ވަޒީފާއިން  އިނާޔަތްތަކުން  މުސާރައާއި  ލިބޭ  އޭނާއަށް    ޒީފާއިން 

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލާގައި  މި  ވީހިނދު،  ނަގައިދިނުމަށްކަމުގައި  މުއްދަތަށް  އެ  މިންވަރު 

ފަހެއް(    45ކޮމިަޝނުގައި   އިނާޔަތްތަކަށްވުރެ )ސާޅީސް  މުސާރައާއި  ލިބޭ  މަސައްކަތްކޮށްގެން  މަސްދުވަހު 

ކޯޓުގެ   އިނާޔަތް    މަސްދުވަހު)ވިހި(    20އްޔަތުން  ހައިސިއެއްގެ  ގާޟީ ސިވިލް  މުސާރައާއި  -ލިބިފައިވާ 

ރުފިޔާ(0008،/ )އަށްހާސް  ބަލައި  އިސްވެއިތުރުވެފައިވާތީ،    ރ.  އުސޫލަށް  އެފަރާތަށް   ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
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ފަރާތުން މު ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދޭންނުޖެހޭނެކަމަށް  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  ގޮތުގައި  އިނާޔަތުގެ  ސާރައާއި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ފަރާތުން   9.3.2 ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިތުރުން  ބަޔާނުގައި   2021ޑިސެންބަރު    22މީގެ  ހުށަހެޅި  ގައި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމާ ގުޅޭ މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި    ،ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ

ހިނގަމުންމިދާ  ސު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑައެޅުމުގައި  މިންވަރު  ބަދަލުގެ  ކޯޓުން  އަހަރު    2021ޕްރީމް  ވަނަ 

ން  ތާރީހުވަކިކުރި    ގައި ވަޒީފާއިންއެކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލު ނަގައި ދިނުމު 

  ހަމައަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި މުސާރައާއި   ތާރީހާވުމަށް އަންގާ  ރުޖޫއަފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ  

  ކުރައްވަމުން އަމަލުނަގައި ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި މިފަދައިން ކޯޓުތަކުން    ތްތަކަށްޖެހޭ މިންވަރު އެއްކޮށްއިނާޔަ

ލުތަކާއި  ސޫކުރަމުން އަންނަ އުއަމަލުއުމުތަކުގައި  ގަ ރާތީ  ގްމިމިނިވަން ދި   ގެންދަވަނީ، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި

  ބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި،ގަ ހަމަތަކަށް ބަލައިގެންކަމުގައި 

ނަންބަރު  އެގޮތުން   9.3.3 ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް    އީ މައުޟޫ   ޔާގައި ގަިޟއް  A/06-2017/SCދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިޖުރާއީ  އަދުލު  ނުލައި  ގާއިމުވެރިކަން  އަދުލުވެރިކަމާއި  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،   މުވައްޒަފުކުރުމަކާ  ވަޒީފާއިން 

( 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  29  ނޫނުގެގާވަޒީފާ އަނބުރާ ލިބިދިނުމުގެ އިތުރުން، ވަޒީފާއާބެހޭ    އެފަރާތަށް

މަސްދުވަހުގެ އަސާސީ    )ހައެއް(  6ލިބިދިނުމަށްޓަކައި، އޭނާއަށް  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ބަދަލު  

އެއީ   ލިބިދިނުން  ފައިސާ  ބަދަލެއްއަދުލު މުސާރައަށްވާ  އެކަށިގެންވާ  ބަދަލުވެރި  އެ  ބަޔާންކޮށް   ކަމަށް 

ނަގަހައްޓަމުން އަންނަކަން، އެ   އެކޯޓުން  ން ބަދަލު ނަގައިދިނުންއުސޫލުދެންނެވުނު    ކަމަށާއި،ނަގައިދީފައިވާ

އެނގެން އޮންނާތީ، މި މައްސަލައިގައި  ނަޒަރުކުރުމުންވެސް    ޔާއަށްގަިޟއް  A/12-2018/SC ނަންބަރު  ކޯޓުގެ

ތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއްގެ  ރިއާޔަގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް  މަރުހަލާ މަތީ  

މުސާރައަށްވާ    06ގޮތުގައި   އަސާސީ  މަސްދުވަހުގެ  ރުފިޔާ(  78،000/-)ހައެއް(  އަށްހާސް  )ހަތްދިހަ  ރ. 

 ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވެއެވެ. 
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ަގިއ ަވިކުކރި ފުަހްނ އަެފާރުތްނ އެެހން    2017ުނެގ ަވޒާީފިއްނ  ޮކަރްޕަޝްނ ޮކިމަޝ-  ެއނިްޓަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ 9.4

ަފާރްތ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމަސްއަކތޮްކށަްފިއާވަކްނ  ހަޯދްނ  ަގއި    2019ެފުބުރަވރީ    05  ަވޒާީފެއްއ 

ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފުީހެގ ަވޒާީފައްށ އޭެދ މުީހްނ ުފރަިހަމުކާރ  ' ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފަީހްށ  

ޯފުމ'   ަނނަްބުރ  މަޢޫުލާމުތ  ޮކިމަޝުނެގ  ަސރިވްސ  ުޖީޑޝަލް   A-HR/INDIV/2019/318 (05-195ާއިއ 

 ( ސީިޓައށް ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  2019ޮއަގްސުޓ  

ަކްނަކަމާށ 9.5 ިލެޔިކޔްުނަތްއިއ ުހށެަހިޅދަެފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ބަަލިއ ިދާރާސުކިރިއުރ،   ަފިއާވ 

)ަހެއްއ( ަމްސ ުދވުަހެގ ުމާސަރަކަމްށ ުނަވަތ ިމިނަވްނ ިދިމްގާރީތ   06ަފާރަތްށ ބަދުަލެގ ޮގުތަގިއ ަނަގއޭިދްނޖޭެހީނ 

ަމްއސަަލ    ެގ ުމާސަރަކަމްށ)ެއެކްއ( އަަހުރ ުދވުަހ  01ުމުޖަތަމުއަތެކޭކ ެއއްފަަދިއްނ އްެނެމ ިގަނިއްނ ަނަގއެިދޭވީނ  

ަފާރުތްނ ުހށެަހޅި    ަބާޔްނޮކށަްފއީިވަނަމެވްސ،   ަރއުްދިވ  ްޓަރިއބުިއނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަގިއަކްނ  ަވަނ އަަހުރ  2019ްޓަރިއިބުއނަލްުނ ބަަލިއ ިނމަިފިއަވީނ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމއްސަަލ    VTR/2018/19ަންނަބުރ  

ަވަނ    2019ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމަށްފުަހ  ވަަނ އަަހުރަގިއ    2018ެއނެގްނ ޮއްތިއުރ،  

ކްަށ  ިލެޔިކުޔްނަތއާިވ  އަެފާރްތ އެެހްނ ަވީޒާފެއްއ ހުޯދަމްށ ަމަސްއަކްތޮކށްފިައާވަކްނ އަެފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފަގިއ  އަަހުރ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ    ްނާނީތާއއި، ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއ

ުމޅި    ަތްނ ުނވަަތ އާިދާރައީކ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފ އާަދޮކށަްފިއާވ  ނިެތަކަމށާްވިއުރ  ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބްއ

ެއިކއިެކ ހުެދމްަށަޓަކިއ  ުމުޖަތަމައަކްށ  ސާަލމްަތވަެފިއާވ  ައމުަލަތުކްނ  ުނަބިއ  ޮކަރްޕަޝްނެގ  ުމުޖަތަމައީކ    ިދވިެހ 

ޮކަރްޕަޝްނެގ  ައުމ ިހނާގ  އާިދާރަތުކގިައ  ުހްއުޓުވައމުަލްއަސާސަތާކިއ  ަމަސއަްކްތުކާރ  ަތްއ  މިުހްނުމ  ަމްށ 

އި  ަވިކުކިރ ަސަބަބާށއަެފާރްތ  ،  ާމިއާގއާަދުކިރ ަމަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    އެފަަދ ަތެންއަގިއ  އާިދާރެއްއަކުމަގިއާވިއުރ، 

އަެފާރތަށް  ްތކްޮށ  ިރާއަޔަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ަމްއސަަލ ުހށަަހަޅއަިފިއ ޮއތް ަސބަަބށް  ަވނަ އަަހުރ    2018އިަދ  

ުފުރ އުިތުރްނ،  ަސަވޒާީފެގ  ަކަމކްަށުވުމެގ  ެއަކީށެގްނާވ  ިދުޔަމކީ  ަހިނެވެގްނ  ަމުގ  ޮއްތ  ިލުބަމްށ  ަހިއކުޯޓެގ  ެތްއ 

ކޮރަޕްޝަން  - އެންޓި  އޮތްކަން   ފުރުސަތު ވުމުގެ  ރުޖޫއަ ން ފެށިގެން، އޭނާ ވަޒީފާއަށް އެނބުރި  ތާރީހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ރިޒްމީނާ  " ުކުމަގިއ  ުހ

ރިޒްމީނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ   ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި - އެންޓި ހަމައަށް    ތާރީހާ ކޮމިޝަނުން ރިޒްމީނާ އަށް އަންގާ  

ލިބިދޭންޖެހޭ މިންވަރު، އެ މުއްދަތުގައި ރިޒްމީނާ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ   ން އޭނާއަށް ތްތަކު އިނާޔަމުސާރައާއި އެހެނިހެން  
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ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ  ިއާބރުާތްނ ަކނަޑއަޅަާފއާިވީތ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ    " މި ތްކޮށް، ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ރިއާޔަ  މައްޗަށް 

ެއްއޮގތްަށ  ުހޮކށަްފިއާވ   ޓަްރިއިބުއނަަލައމުަލުކމާ  ަވޒާީފާއބެހޭ  ުކުމަގއި  ުހެއ    ިއ، ާލިޒުމާވެނަކާމށް  ުކުރަމްށ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކިރ ާތރުީހްނ ފިެށެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދިއްނ  

އުަލްނ   ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ުހށެަހަމްއސަަލ  ބަަލްނޖޭެހެނަކަމށް    ާތރާީހިޅ  ަވޒާީފ  ަނަގއިިދުނަމށް  ުމާސަރ  ަހަމައްށ 

  21ެގ ުކިރްނ  ތާރުީހޮކރްަޕަޝްނ ޮކިމަޝުނން ިރްޒީމާނައށް ަވޒީފާ ުހށެަހޅި  - ެއްނިޓުބަރެވޭވަކާމިއ، އެެހްނަނަމެވސް  

ކުޯޓެގ    2020ަޖަނަވީރ   ިސވްިލ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަފ  ަމާގުމެއްއގެ  ާގީޟަގއި  ަފިއާވަކން  ާށއާަދކަުރްނ 

ޮއ ެއނެގ ެފިށެގން    ްތިއުރްނ  ާތރުީހން  ަވިކުކރި  ަވޒާީފިއްނ  އަެފާރތް  އެދަިފިއަވނީ  ަފރްާތެވްސ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ްއ ަނަގއިިދުނަމށް  ަހަމއްަށ ަހްއުގާވ ުމާސަރާއިއ ިއާނަޔތަްތ  އަެފާރްތ އެެހްނ ަވޒާީފެއްއ އާަދުކަރްނ ަފށަާފިއާވ ާތރާީހ

  ާތރުީހްށ ނަަގއޭިދްނޖޭެހީނ އަެފާރްތ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކިރ  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތ   ަކަމްށާވީތ، 

ެގ ަވޒާީފ އާަދުކަރްނ  ާގީޟިއްނ ެފިށެގން ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ިސވްިލ ކުޯޓެގ    2017ިޑެސްނަބުރ    14ަކަމްށާވ  

  07)ެއެކްއ( މާަހިއ   01)ޭދއް( އަަހާރިއ    02ެގ ިނޔަަލްށ ިހނގަާފއާިވ    2020ަޖަނަވރީ    21ަކމްަށާވ  ުހާތީރ  ިށެފ

 ތަްތްއ ަކމްަށ ބަުރެވެވެއެވ. ިއާނަޔމާުސަރާއިއ  )ަހެތއް( ުދވުަހެގ ުމއަްދތްަށާވ  

އަެފރަާތށް     9.6 ިއާނަޔތަްތްއާވ  ުގްއަހެއޮގުތްނ  ަފ  ުމާސަރާއިއ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ައާސީސ  ިހސުާބުކާރިއުރ،  ާރުތެގ 

ރ. )ައށާްހްސ ރިުފޔާ(  8،000/ - ރ. )ޭތރާަހްސ ރިުފާޔ( ާއިއ އެލަަވްންސެގ ޮގުތަގިއ  13،000/ - ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ  

ެގ  21،000/ - ުޖމަުލައްށާވ  ެގ   ރިުފާޔ(  )ެއާކީވސާްހްސ  އަަހުރ   02ަބުތން  ްސިނރ.  ުޖމަުލައްށާވ  )ޭދއް(  - ެގ 

ރ.  21،000/ - )ެއކްެއ( މުަހެގ ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ ޖޭެހ    01ާއިއ،    ރ. )ަފސަްލްއަކ ަހތަރާުހްސ ރިުފާޔ( 504،000/ 

ރަޯދ    ރ. )ަހަތރާުހްސ ުނަވސޭަތކަ ރިުފާޔ( ާއިއ 4،900/ - ުދވުަހެގ ުމާސަރައްށވާ    07)ެއާކީވސާްހްސ ރިުފާޔ( ާއިއ،  

އަަހަރަކްށ   )ޭދްއ( އަަހރު    02  ބުަތްންސެގ ިނ)ިތނާްހްސ ރިުފާޔ(  ރ.  3000/ – ވާ  ަހްއުގއަެލަވްންސެގ ޮގުތަގއި 

ރ. )ަފސަްލްއަކ ިތީރސަްފސާްހްސ ުނަވަސޭތކަ  535،900/ - ރ. )ހާަހްސ ރިުފާޔ( ާއެއކު ުޖމަުލ  6،000/ - ުދވަަހްށާވ  

 ރިުފާޔ( ަނަގއިިދުނަމށް ަކނަޑއަަޅިއ ިމ ަމްއސަަލ ިންނަމން ެފެނެއެވ. 
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 ންމުން: ނި 

  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނާނިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތްނ ހުށެަހިޅ ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގއި   ެދނަްފެހ، 

ވަާހަކަތަކްށ   ެދްއިކ  ބިެލިއުރ،  ާއިރދަެފާރުތްނ  )ަޔްތޮކށް  ރިޒްމީނާ  ވައިލެޓްގެ،   / ކުޑަހުވަދޫ  ރައްޔިތެއްކަން  ދ.  ދިވެހި 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އެންޓި  2012ނޮވެންބަރު    A078365)  21އަންގައިދޭ  ފެށިގެން  ކޮމިަޝންގައި  -އިން  ކޮރަޕްަޝން 

ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުގެ މުވައްޒަފުން  -އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް އެންޓި  މަގާމު ގެ    1އިންވެސްޓިގޭަޝން އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

ތެއް ނުވަތަ އިންޒާރެއް ދިނުމަކާ  ނަސޭހަރެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް  އޫހިމެނޭ އޮފިަޝލް ވައިބަރ ގްރޫޕެއްގައި ފާޅުކުރި ުޝ

ދި  2017ޑިސެންބަރު    14ނުލައި   އަދާކުރަމުން  އޭނާ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  އަނބުރާ  ގައި  ވަޒީފާ  ޔަ 

ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ  ތާރީހުކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  އިއާދަ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ    ތާރީހާކޮށްދޭ  ރުޖޫއަން 

ނަންބަރު  އިނާޔަމުސާރައާއި   ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް   VTR/2018/19ތްތައް 

ނޫނު ނަންބަރު ގާއްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރިޒްމީނާ ވަކިކުރެވިފައިވަނީ މައްސަލައިގައި، މަ

އޮވެ    2008/2 ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ހުއްދަކުރާފަދަ  ާޤނޫނު(  އިޖުރާއީ  އަދުލު  މައުޫޟއީ )ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެރިކަމާއި 

އި ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރިޒްމީނާގެ ފަރާތުން ކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ކަނޑައަޅަގާއިމުވެރިކަން  އަދުލު 

މައުޫޟއީ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ރިޒްމީނާ  އިސްތިއުނާފުކުރުމުން،  ހައިކޯޓުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ން ރުޖޫއަވާ ނާ އަށް ހަމަޖައްސާ ވަޒީފާއަށް  ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުން ރިޒްމީ-ނުކޮށް ކަމުގައިވާތީ، އެންޓިގާއިމު ވެރިކަން  އަދުލު 

ވުމުގެ  ރުޖޫއަން ފެށިގެން އޭނާ ވަޒީފާއަށް އެނބުރި  ތާރީހުދިނުމަށާއި، ރިޒްމީނާ ވަކިކުރި    ފުރުސަތުއެދޭނަމަ ރިޒްމީނާއަށް އެ  

ަޝން ކޮމިަޝނުގައި  ކޮރަޕް-ހަމައަށް އެންޓި  ތާރީހާކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުން ރިޒްމީނާއަށް އަންގާ  -އޮތްކަން އެންޓި  ފުރުސަތު

ތްތަކުން އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ  އިނާޔަރިޒްމީނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން  

މައްޗަށް   އެކަމުގެ  އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  ވަޒީފާއެއް  އެހެން  ރިޒްމީނާ  މުއްދަތުގައި  އެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރިއާޔަމިންވަރު،  ތްކޮށް 

ހައިކޯޓުގެ  ޓްރައިބި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލިބިދިނުމަށް  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  ރިޒްމީނާއަށް  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  އުނަލުން 

ޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގަިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، އެ  ގަިޟއް  HC-A/258/2019ނަންބަރު  

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެ ފައިސާ އެކީ    އަދަދުތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ  ތްތަކުގެ ގޮއިނާޔަ ރިޒްމީނާއަށް މުސާރައާއި  

 މި މައްސަލައިގައި،  ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި -އެއްފަހަރާ ލިބިދިނުމަށް އެދި ރިޒްމީނާ އެންޓި
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ނިންމުންތަކަށް ގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ  މަރުހަލާމައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަތީ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ  

ގޮތުގައި  ރިއާޔަ ބަދަލެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަސާސީ   06ތްކޮށް،  ދުވަހުގެ  މަސް  )ހައެއް( 

ނަގައިދިނުމަށ78،000ް/-މުސާރައަށްވާ   ރުފިޔާ(  އަށްހާސް  )ހަތްދިހަ  އެންޓިއެ  ރ.  ކޮމިަޝނުން  -ދި  ކޮރަޕްަޝން 

 ޖަވާބުދާރީވީނަމަވެސް،  

ނަންބަރަށް ރި  [21]  އަދި   [20]ަޤިޟްއާޔެގ    HC-A/258/2019ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ     ޔަތްކޮށްއާވަނަ 

ެގ  ާގީޟިސވްިލ ޯކުޓގެ    ިރްޒީމާނ ިއން ެފިށެގން    2017ިޑެސނަްބުރ    14ަކަމްށާވ    ތާރުީހަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ  ިރްޒީމާނ  

)ެއެކްއ(    01)ދްޭއ( އަަހާރިއ    02ގެ ިނޔަަލށް ިހނގަާފިއާވ    2020ަޖަނަވީރ    21ކަަމްށާވ  ުހާތީރ  ިށ ަވޒާީފ އާަދުކަރްނ ެފ

ުމއަްދތްަށާވ    07މާަހިއ   ުދވުަހެގ  ުޖމަުލައްށާވ އާިނަޔުމާސަރާއިއ  )ަހެތއް(  )ަފސަްލްއކަ  535،900/ -   ތަްތުކެގ  ރ. 

 ، ިތީރސަްފސާްހްސ ުނަވަސޭތަކ ރިުފާޔ( ަނަގއިިދުނަމށް ަކނަޑއަަޅިއ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމައަށް   ފަސްދޮޅަސް()  60( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  2022  މާރިޗު  27މިއަދު )  މިފައިސާ

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   03ކުރުމަށްފަހު އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ޒުތަންފީ

އެންގުމަށް ރައްދު  ،ލިޔުމުން  ކޮމިަޝނުގެ  -އެންޓިވި  މައްސަލަ  މައްސަލަ އަމުރުކޮށް    އިއަންގަ ަމްއަޗްށ  ކޮރަޕްަޝން  މި 

  ނިންމައިފީމެވެ.

 1443 ޝަޢުބާން 24

 2022މާރިޗު  27
 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 ގެ މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު 


