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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/241 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021އޮކްޓޫަބރު  20 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ސެޕްޓެންަބރު  01 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް / އިނގިރޭސިވިލާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (531269456ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރު: )

 މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަ ކަމަށްވާ    ލައަކީ،މި  ރައްޔިތެއް  ނަންބަރު:  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  )ޕާސްޕޯޓު  ގްރިންޑަލް  ސްޓެފަން  ޖޯން 

އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް   2020ޑިސެންބަރު    20(  531269456

އިންޒާރެއް   އަދި  ނަސޭޙަތެއް  އެއްވެސް  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ގެ  )ސީ.އީ.އޯ(  އޮފިސަރ  އެގްޒެގެޓިވް 

މުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުދިނުމެއްނެތި، ސުލޫކީ މައްސަލައަކާހުރެ ކަމަށްބުނެ 

ޖޯން ސްޓެފަން  ، ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ  2021އޮކްޓޫބަރު    12  އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަކާ ނުލައި

ފަން ގްރިންޑަލް ކުރިން  ޖޯން ސްޓެ  ގްރިންޑަލް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް
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އި އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އެއްވެސް  ޢާއަދާކުރަމުން  ގްރިންޑަލްއަކީ  ސްޓެފަން  ޖޯން  ލެއްގައި ޙާދަކޮށްދިނުމަށާއި، 

ވަޒީފާ   ފެށިގެން  މުއްދަތުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ކޮށްދިނުމާ  އިޢާދަވަޒީފާއިން 

އޮފީހުން   އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޕެންަޝން  މޯލްޑިވްސް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި،    އަޅައިދިނުމަށާއި،ޑަދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނ

ާޤއިމުކޮ ޢަދުލުވެރިކަން  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  އިޖުރާއީ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަކާއި  އުޞޫލުށްފައިނުވާތީ، 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނަގައިދިނުމަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށާއި، ޖޯން    06އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  

ނބުރި ދިޔުމުގައި އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްފިނަމަ އެ  ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމަށް އެ

ފައިސާއެއްކަމުގައި   ދޭންޖެހޭ  އަނބުރާ  އޮފީހުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޕެންަޝން  މޯލްޑިވްސް  ޚަރަދަކީ 

ޚަރަދަކީވެސް  އެކަމަށްދާ  ހަދަންޖެހޭނަމަ  ޓެސްޓު  ޕީ.ސީ.އާރު  ކަރަންޓީނުވުމަށާއި،  އެގޮތުން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ޒިންމާވާންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާ    ޑިވްސް ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުންމޯލް

އި ޕެންަޝން  ޢާއަނބުރާ  މޯލްޑިވްސް  ޚަރަދުތަކަށް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  އައުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެ  އަނބުރާ  ދަކުރުމުން 

ޒިންމާވާންޖެ އޮފީހުން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ވަޒީފާއިން    ހޭނެކަމަށް  ގްރިންޑަލް  ސްޓެފަން  ޖޯން 

ގްރިންޑަލްގެ   ސްޓެފަން  ޖޯން  ޢަމަލުކުރިގޮތުން  އޮފީހުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޕެންަޝން  މޯލްޑިވްސް  ވަކިކުރުމުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން    29ގެ  ކެރިއަރަށާއި ނަމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު 

ޕެންަޝން   މޯލްޑިވްސް  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ބަދަލެއް  އެހެން  ޢަދުލުވެރި  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

އަދި   ލިބިފައިވާ  ގްރިންޑަލްއަށް  ސްޓެފަން  ޖޯން  ސަބަބުން  ޢަމަލުގެ  ޚިލާފު  ާޤނޫނާ  އޮފީހުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުން  ލިބެމުންދާ ނަފް ގެއްލުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕެންަޝން  ސާނީ ގެއްލުމަށާއި، އަދި އެންމެހައި 

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން   ޕެންަޝން  މޯލްޑިވްސް  ބަދަލު  ގެއްލުންތަކުގެ  އެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް 

ދޭންޖެހޭނެކަމަ ގްރިންޑަލްއަށް  ސްޓެފަން  ޖޯން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްއޮފީހުން  ގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    20  އެދި    ށް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

)މީގެ  (  531269456ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް / އިނގިރޭސިވިލާތް، )ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .1

ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން 

މޯލްޑިވްސް    ކީމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރު

މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ  އޮފީސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޕެންަޝން 

މުން ގޮސްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ  ޗީފް އެގްޒެގެޓިވް އޮފިސަރ )ސީ.އީ.އޯ( ގެ މަާޤމު އަދާކުރަ   ފަރާތް( ގެ

ގައިކަމަށާއި، އެ މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި    2020ޑިސެންބަރު    20ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ ވަޒީފާއާ ގުޅިފައިވަނީ  

USD14,000.00  ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އެފަރާތުން)ސާދަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލިބެމުން ދިޔަކަމަށ   

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ   1.1

އެއްބަސްވުމުގެ    03މުއްދަތަކީ   އެ  ކަމަށް  އަހަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    27)ތިނެއް(  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އަދާކުރަ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިންޒާރެއް ނަމަވެސް  ނަސޭޙަތެއް  އެއްވެސް  ދަނިކޮށް  މުން 

އަސާސެއްނެތް   2021އޮކްޓޫބަރު    12ދިނުމެއްނެތި   އެއްވެސް  ބުނެ  ކަމަށް  މައްސަލައަކާހުރެ  ސުލޫކީ  ގައި 

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭއިންސާފުގޮތެއްގައި  ވަރަށް  އުފައްދައި  ކަންތައްތަކެއް  ޚިލާފު  ޙަީޤަޤތާ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަކިކޮށްފަ ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ގޮތުގައި  ަޤބޫލުކުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިވާކަމަށާއި، 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނާއި ކޯޓުތަކުން ވަޒީފާގެ   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  ، ތަކާ ޚިލާފަށްއުޫޞލުމައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  

 ާޤއިމުކުރުމަކާނުލައިކަމަށެވެ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް
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ހުށަހެޅި .2 ބުނެފައިވަނީ  ފަރާތް  މައްސަލަ  ފަރާތް  ، އެދޭގޮތްކަމުގައި  ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ޚިލާފަށްކަމަށް  އަނބުރާ    އެފަރާތްާޤނޫނާ  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ކުރިން 

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން އެފަރާތަކީ  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  

ކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ އިޢާދަދަތުން ފެށިގެން ވަޒީފާ  ވަކިކުރި މުއް 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  ކުރިން  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް 

ލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދު 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް   06ތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  އުޞޫލުކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  

ނެރެދިނުމަށާއި،   އަމުރެއް  ފަރާތް  ނަގައިދިނުމަށް  ހުށަހެޅި  ަޤއުމަށް މައްސަލަ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން 

ޚަރަދަކީ   އެ  ކޮށްފިނަމަ  ޚަރަދެއް  އެއްވެސް  ދިޔުމުގައި  ފަރާތުންއެނބުރި  ރައްދުވި  ދޭންޖެހޭ    މައްސަލަ  އަނބުރާ 

ހަދަންޖެހޭނަމަ   ޓެސްޓު  ޕީ.ސީ.އާރު  ކަރަންޓީނުވުމަށާއި،  އެގޮތުން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ފައިސާއެއްކަމުގައި 

ޚަރަދަކީވެސް  އެކަމަ ފަރާތުންށްދާ  ރައްދުވި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   މައްސަލަ  ފައިސާއެއްކަމުގައި  ޒިންމާވާންޖެހޭ 

 މައްސަލަ ރައްދުވި  ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމުން އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެ އައުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކަށް

ކަނޑައަޅަފަރާތުން   ފަރާތް  އިދިނުމަށާއި،  ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން 

ޢަމަލުކުރިގޮތުން   އޮފީހުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޕެންަޝން  ލިބިފައިވާ    އެފަރާތުގެމޯލްޑިވްސް  ނަމަށް  ކެރިއަރަށާއި 

ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ވަ  29ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ާޤނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުގެ ސަބަބުން    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެފެންނަ ޢަދުލުވެރި އެހެން ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށާއި،  

މައްސަލަ  ލިބިފައިވާ އަދި ލިބެމުންދާ ނަފްސާނީ ގެއްލުމަށާއި، އަދި އެންމެހައި ގެއްލުމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ފަރާތުންރައް ބަދަލު  ދުވި  ގެއްލުންތަކުގެ  އެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ރައްދުވި  ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް  މައްސަލަ   

 ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ފަރާތުން

ަފާރްތ  .3 ުހށެަހިޅ  ަރއުްދ ަތުކގެ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފާއބެހޭ    ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތން  ިދުނުމެގ 

ަކްނކަަމްށ ނަަޒުރުކުރުމްނ ބާަޔްނޮކށަްފިއވާ  ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ހުށަަހާޅ ފުޯމ' ަގއި    ، ްޓަރިއިބުއނަަލށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް
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ާޤނޫނު ނަންބަރު   ާޤނޫނު( ގެ  )ވަޒީފާ  2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    23އާބެހޭ 

މަތިންކަމަށާއި،   އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  މާއްދާއާ  ސީނިއަރ  ވަނަ  ރިޕޯޓުކުރާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

މުވައްޒަފުން    4މެނޭޖްމަންޓުގެ   ގުޅޭގޮތުން   2021އޮގަސްޓު    24)ހަތަރެއް(  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ަޝކުވާއެއް ބޯޑަށް  އޮފީހުގެ  ހުށަހެޅުމުން  ޕެންަޝން  ަޝކުވާ  އެ  ހުށަހެޅިކަމަށާއި،  ގައި    2021އޮގަސްޓު    25 

މައްސަލަ   އަދި  އޮޅުންފިލުވިކަމަށާއި،  ތަފްީޞލު  ަޝކުވާތަކުގެ  ބައްދަލުކޮށް  މެންބަރުން  ބޯޑުގެ  އޮފީހުގެ  ޕެންަޝން 

ތަޙުީޤުޤ އިދާރީގޮތުން  ަޝކުވާތައް  ހިއްސާކޮށް  ތަފްީޞލު  ަޝކުވާތަކުގެ  އެ  ފަރާތާ    26ކުރުމަށްޓަކައި  ހުށަހެޅި 

ފެށިގެން    2021އޮގަސްޓު   ފަރާތް   14އިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ  )ސާދަ( 

 ވެ.  ސަސްޕެންޑުކުރެވުނުކަމަށެ

ތަފްސީލު    އެގޮތުން 3.1 އެންމެހައި  ަޝކުވާތަކުގެ  ހުށަހެޅުނު  ދެކޮޅަށް  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  އޮގަސްޓު   29މައްސަލަ 

ން ދީފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި ބޯޑުން މައްސަލަ ތަޙުީޤޤުކުރުމުގެ  ހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަ  2021

އާ ދެމެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް    2021ސެޕްޓެންބަރު    01އަދި    2021އޮގަސްޓު    30ގޮތުން  

ބައްދަލުކުރިކަ ވަކިވަކިން  މުވައްޒަފުންނާއި  މެނޭޖްމަންޓުގެ  ސީނިއަރ  ހުށަހެޅި    02އެއަށްފަހު  މަށާއި،  ަޝކުވާ 

ހުށަހެޅިފައިވާ    2021ސެޕްޓެންބަރު   ދެކޮޅަށް  ބައްދަލުކޮށްއެފަރާތާ  ބޯޑުން  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ަޝކުވާތައް ވަރަށް ތަފްީޞލުކޮށް އެފަރާތަށް ކިޔައިދިނުމަށްފަހު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު ދީފައިވާނެކަމަށާއި، 

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެ ަޝކުވާތަކުގެ  މައްސަލަ  އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު  އިތުރަށް   މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ަޝކުވާތައް 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ސާފުކުރުމަށާއި  ކޮބައިތޯ  ބަހަކީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަޝކުވާއާމެދު  ތަފްޞީލާއެކު 

ރިޓަން   ގައި 'ރިކުއެސްޓް ފޯރ  2021ސެޕްޓެންބަރު    26ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު ދީ އެފަރާތަށް    ށްފަރާތަ

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރައްދުގައި  ފޮނުވި    2021ސެޕްޓެންބަރު    30އެކްސްޕްލެނޭަޝން' ސިޓީގެ  ގައި 

  2021އޮކްޓޫބަރު  02 ،ން ސާފުކޮށްދީރައްދު ސިޓީގައި ބައެއް ކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަންކަ

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކްސްޕްލެނޭަޝންއެއް  ރިޓަން  ފޯރ  ރިކުއެސްޓް  ދެވަނަ  ގައި 
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ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެހެންނަމަވެސް  ފޮނުވާފައިވާނެކަމަށާއި، 

 ތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާޖަވާބުދީފައިނުވާކަމަ

އިތުރުން   3.2 ވަޒީފާގެ  މީގެ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މާއްދާތައް  ގުޅޭ  ހިފެހެއްޓުމާއި  ސިއްރު  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި 

އޮފީ  ޕެންަޝން  ޕޮލިސީގެ  ހިމެނޭކަމަށާއި،  މާއްދާގައި، ސަމަރީ ޑިސްމިސަލް    4.1.2ހުގެ ޓަރމިނޭަޝން  ވަނަ 

ާޤނޫނުގެ   ހުއްދަވާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރުން(  ވަޒީފާއިން  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 

 is found“ތެރޭގައި  ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން ސަމަރީ ޑިސްމިސަލް ހުއްދަވާ ޙާލަތްތަކުގެ  

harmful to oneself or co-workers manifesting physical or verbal abuse. Is 

found sharing or disclosing confidential information.”    ިހިމެނޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅ

ވެ ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ސީނިއަރ  ފަރާތުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ތަބާވާންޖެހޭ އަޚުލާީޤ މިންގަނޑަށް ތަބާނު

ރައްދުވާގޮތަށް  މެންބަރުންނަށް  ބައެއް  ބޯޑުގެ  އޮފީހުގެ  ޕެންަޝން  އަދި  މުވައްޒަފުންނާއި  މެނޭޖްމަންޓުގެ 

ބެލެވޭ  ތަފާތުކުރުންކަމަށް  ޖިންސީ  އެކަށީގެންނުވާ،  އެއްގޮތަކަށްވެސް  ބޭނުންކުރުން  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ 

ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ސިއްރު މައުލޫމާތާއި، ޕެންަޝން   މާއި،ބޭނުންކޮށްފައިވާކަ  (sexist language)ބަސްމަގު  

ފަރާތްތަކާއި  ނެތް  ގުޅުން  ކަމާ  މައުލޫމާތު  ނުވާނެ  ހާމަކޮށްގެން  ގުޅޭގޮތުން  މެންބަރުންނާއި  ބޯޑު  އޮފީހުގެ 

އެ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ޕޮލިސީތައް  އޮފީހުގެ  ޕެންަޝން  ާޤނޫނާއި  އަދި  ޕެންަޝނާބެހޭ  އްކިބާކޮށް 

ފަންނީ   މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި  ހޯލްޑަރުންނާއެކު  ސްޓޭކް  އޮފީހުގެ  ޕެންަޝން  ޢަމަލުކުރުމާއި،  ފަރުވާލެއްނެތި 

އި، ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް އެގްޒެގެޓިވް އޮފިސަރާއި ޕެންަޝން އޮފީހުގެ  މިންގަނޑުތައް ނަގަހައްޓާފައިނުވާކަމާ

ބޯޑާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ  ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމްގެ މުވައް ޒަފުންނާއި އަދި ޕެންަޝން އޮފީހުގެ 

ބުރޫއަރާފައިވާކަން   މިންވަރަށް  ނުކުރެވޭ  އިޢާދަ  ހުރިގޮތުން  ޢަމަލުތައް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅުން 

ފާހަގަ  ވަޒަންކުރިއިރު  މިންގަނޑުން  ބުރަވެވޭ  ބޮޑަށް  ތަޙުީޤަޤށް  ހިންގި  އޮފީހުން  ކުރެވުނުކަމަށާއި،  ޕެންަޝން 

ހުރިގޮތުންނާއި  ބަހައްޓާފައި  ޢަމަލުތައް  މާހައުލުގައި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން 
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ސީނިއަރ   ބޯޑާއި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކިބައިގައި  އެފަރާތުގެ  ހުރިގޮތުން  އަޚުލާުޤ  މަސައްކަތުގެ 

ގެއްލި ޔަީޤންކަން  އިތުބާރާއި  ރުޖޫޢަކުރުމަކީ  ފައިވާމެނޭޖްމަންޓުގެ  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ތީ 

 ޢަމަލީގޮތެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ުބނަެފިއަވީނ .4 އޭެދޮގްތަކަމށް  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަފރްާތ  ަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ަވިކކޮށަްފިއަވނީ  ،  ަވޒީފިާއްނ 

ވަނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވިކުކާރ ހަާލުތަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނ ާލިޒްމުކާރ ަމުއޟީޫޢ    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލާއ  މި  ަކނަޑއަަޅއިިދުނަމާށިއ،  ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ    ޢަދުުލެވިރަކާމިއ 

ަފާރތް   ުހށެަހޅި  ަމއްސަަލ  ެބއެްލުވަމށްފުަހ  ަމްއޗްަށ  ަޤީރާނގެ  ެހްއާކއި  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ަވަނ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ   23)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ   2/ 2008ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ާޤނުޫނ ަނނަްބުރ 

ަކނަޑައަޅއިިދުނަމ  ގަޮތށް  ފަަދިއްނަކަމްށ  އެދަިފިއާވ  ަމްއސަަލިއގިައ  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ަފރްާތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ާށިއ، 

ނެތަްކަމްށ ތެަންއ  ހުށަހަޅާ  ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ    ިންނަމަވއިިދުނަމްށކްަނ  ަކނަޑައަޅއެިދޭވެނ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ 

   ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ރުކުރުމުންޒަފޯމު' އަށް ނަ

ކުރިން،   .5 ވާިޞލުވުމުގެ  ނިންމުމަކަށް  މައުޫޟޢީގޮތުން  މައްސަލައިގައި  މި  ފަރާތް އެގޮތުން  ހުށަހެޅި     މައްސަލަ 

 ފަރާތުގެއަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ދާއިމީ ސިފައެއްގައި ޢައްޔަނު ނުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ  

އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި   ހުށަމައްޗަށް  ފަރާތަކީ  މައްސަލަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެޅި  ނުވާއިރު،  ރައްޔިތެއްކަމުގައި  ދިވެހި 

ކަމުގައިވާއިރު، މި އޮވެގެން  ވީޒާ  ހުއްދަ ނުވަތަ ވާރކް  އެފަރާތަށް   ހުރެވޭނީ އެކަމުގެ  ކުރިން  މައްސަލަ ނިމުމުގެ 

އިމިގްރޭ މޯލްޑިވްސް  ނުކުރުމަށް  ކެންސަލް  ވީޒާ  ދޫކޮށްފައިވާ  އިމިގްރޭަޝނުން  ދައުލަތުގެ  މޯލްޑިވްސް  ަޝނަށާއި، 

އަމުރުކޮށްދިނުމަށް   އަންގައި  މައްޗަށް  އިދާރާތަކުގެ  އެންމެހައި  އެދިފައިވާއެދި  ކަމާބެހޭ  އަމުރަކަށް  އިރު،  ވަގުތީ 

ނިޔަލަށް،   ނިންމުމުގެ  މައްސަލަ  މައުޫޟޢީގޮތުން  ކަނޑައަޅައި  ވަކިގޮތެއް  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ފަރާތް   ޢައްޔަންނުކުރުމަށްއަ ހުށަހެޅި  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  ގޮތެއްގައި  ދާއިމީ  މަާޤމަށް  ވަޒީފާގެ    ދާކުރަމުންދިޔަ 

ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލް ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި    ނަމަވެސް،އަންގައި އަމުރުކުރި  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް

އަމު ވަގުތީ  އެދިފައިވާފަދަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އިދާރާތަކުގެ  މައްސަލަ  ކަމާބެހޭ  އަދި  އިމިގްރޭަޝން  މޯލްޑިވްސް  ރެއް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް

 VTR/2021/241މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް
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ތަނެއްނެތްކަމަށާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    އެހެންނަމަވެސް  މައްޗަށް ނެރެދެވޭނެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   2007/1މައްސަލަ 

ގެ   ާޤނޫނު(  އިމިގްރޭަޝންގެ  އެ  17)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވީޒާއަކަށް  ސްޕަެޝލް  ދަށުން  ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  ދެން  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން    17ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މި އަމުރަކީ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ާޤނޫނުގެ  

އެންގުމެއްކަމަށް  އަންގާ  ދާއިރާއަކުން  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ބޭނުންވާކަމަށް  ހުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބިދޭސީއަކު 

( 'ވަގުތީ 2021ނޮވެންބަރު    16)  VTR/VA/2021/42-200ބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  ބެލުމަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައި

 އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. 

ށް ދެވުނު  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަ .6

ނުވާކަމަށް   ބޭނުން  ހުށަހަޅަން  ހެއްކެއް  ޝަފަހީ  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މޭ    09ފުރުަޞތުގައި 

އަންގާ  2022 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހެކިންގެ  ގައި  ޝަފަހީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފައިވާއިރު، 

( A159530)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ކަނދޮޅުދޫފިކުރީ، އަފި / ރ.  هللا ޢަބްދުގޮތުގައި  

/ މާލެ  އާއި،   މުފީދު، މ. ލައިފްސީ  ކާޑު ނަންބަރު:  އިބްރާހީމް  އަންގައިދޭ  ( A099795)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން 

( A060865ރު:  އާއި، އަޙްމަދު ޝަފީޒް، ހަޒާރީވިލާ / ސ. މީދޫ )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަ

( A007384އާއި ފާޠިމަތު ސުޖާތާ ޙަލީމް، ހ. މަޑިވަރު / މާލެ )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:  ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  މާލެ   / މިޓްރީޕާރކް  މ.  އަޙްމަދު،  އީނާްޝ  އާމިނަތު  އާއި 

A071728  ިދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ގެ / ބ. މާޅޮސް  ާޤއިދު ޙުސައިން، އަސަރީ( އާއ(

A313204   )  .ެއެގޮތުން ދެންނެވުނު ހެކިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ހެކިން ހާޒިރުކުރެވެނީ  ގެ ނަން ހުށަހަޅާފައިވެއެވ

އިޚްތިޔާ ހެކިން  ބައެއް  ތެރެއިން  ހެކިންގެ  އެ  ސާބިތުކުރުމަށްކަމަށްވާތީ،  ކަންތައްތަކެއް  ހެކިލިސްޓު އެއް  ކޮށް  ރު 

އަލުން ފޮނުވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް، އެ ހެކިން ހާޒިރުކުރެވެނީ އެކި ދުވަސްމަތިން  

ސާބިތުކުރުމަށް ކަންތައްތަކެއް  ޓްރައިބިއުނަލަށް    ހިނގާފައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށް 

މައް ހެކިން  އަންގާފައިވާތީ،  ހުރިހާ  ދެންނެވުނު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ގައި    2022ޖޫން    22ސަލަ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުކޮށް ހެކިބަސް ނަގާފައިވާނެއެވެ. 
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ތަޙުީޤުޤ މަރުހަލާގައި   6.1 ހެކިންނަކީ މައްސަލައިގެ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝފަހީ  އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި 

މަރުހަލާގައި   ތަޙުީޤުޤ  ހެކިންކަމަށްވާއިރު  ަޝފަހީ  ކުރިމަތިކޮށްފައިނުވާ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން 

ފައިނުވާ ހެކިންކަމަށްވާތީ އެ ހެކިންނަކީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ކުރިމަތިކޮށްފައިނުވާ އަދި ތައުނުކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ދީ 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށްބުނެ  ހެކިން  އިޖުރާއީ  ގައި    2022ޖޫން    13ބަލައިގަނެވިދާނެ 

ބަލައިގަތުމަށް   ހެކިން  ަޝފަހީ  ނެގިނަމަވެސް،  މައްސަލައިގެ   2022ޖޫން    19ނުކުތާއެއް  ބޭއްވުނު  ގައި 

އި ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. އަދި އެ ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރެވޭނެފަދަ ސަބަބެއް އޮތްނަމަ އަޑުއެހުމުގަ

އެގޮތުން މި އެކަން މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭނެކަން ދެންނެވުނު އަޑުއެހުމުގައި ނިންމާފައިވާނެއެވެ.  

އެފަ ހެކިބަހަކީ  ދީފައިވާ  ހެކިން  ަޝފަހީ  ހާދިސާ  މައްސަލައިގައި  ހިނގާފައިވާ  ތަނެއްގައި  ހުރި  ރާތްތައް 

ކިޔައިދެމުން ދީފައިވާ ހެކިބަސްކަމަށްވާތީއާއި، އެފަރާތްތައް ދީފައިވާ ހެކިބަހުން އެއް ހާދިސާ އަނެއް ހާދިސާއާ 

ހެކިންގެ   ހުރިހާ  ދެންނެވުނު  ވާސިލްވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަށް  މައްސަލައިގެ  މި  ސަބަބަށްޓަކައި  ގުޅުވައިލެވޭ 

   ބަހަށްވެސް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.ހެކި

ބަލާއިރު، .7 ގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި  ފަރާތުގެ    މި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ    04މި 

ަޝކުވާއެގް)ހަތަރެއް(   ގުޅޭ  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެންބަރުން  ގައި    2021އޮގަސްޓު    24  ތަކެއްޒެގެޓިވް 

ަޝކުވާއާ ގުޅިގެން ތަޙުީޤުޤގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ލިޔުމު ން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަސްޕެންޑުކުރުމަށްފަހު،  ފަރާތް  ސުލޫކީ ޢަމަލުތަކަކީ  ހުށަހެޅި  ޣައިރު  ފާޅުކަންބޮޑު 

ސާބިތުވާކަ  ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް މިންގަނޑުން  ވަކިކުރުމުން  މަދަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެ  މަށް 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

ނަންބަރު  އެގޮތުން   .8 ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން    2008/2މުވައްޒަފަކު 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި  

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ޙައްުޤ  އުފުލުމުގެ  ގެ    2008/2ަޝކުވާ  ާޤނޫނު(  އެ    28)ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ވަކިކުރިކަން   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ލިބިދީފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފަކަށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް
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ާޤނޫނުގެ   އެ  ގޮތުގައި  ޒިންމާއެއްގެ  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ކަނޑައަޅާފައި    27ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ،މުންއޮތު ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގްރިންޑަލް  ސްޓެފަން  ޖޯން 

ޕެންަޝން   މޯލްޑިވްސް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ަވޒާީފިއްނ .9 ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ  ުހށެަހޅޭ  ަވިކޮކށެްގްނ  ޢަދުުލެވިރ    ،   ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުޞެރއް  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސބެަބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއއީ     ، ިންނުމަމުކްނތޯ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ިއ  (substantive fairness)ަމުއޫޟީއ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  އިަދ    (procedural fairness)ުޖާރީއ 

  HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ުމަވްއޒުަފްނ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނެގެއެވ. ިމގޮތްުނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ

ޢަދުުލެވިރ  ހުއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަފުަކ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ިޚާޔުރކާުރ  ަފާރަތުކން  ޭދ  ަވޒާީފ 

ިޚާޔ އެ  އުިތުރްނ  ުޢްނުޞުރަތއް  ަސަބަބކްަށުވުމެގ  ެއންމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ުރުކރާ 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ    ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ  ، ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކާމިއ ުމަވްއޒަަފކު 

ުފިރ ބުެލުމަގއި  ބުެލނަްތއް  ބަަލްނޖެހޭ  ާވޞުިލުވަމްށަޓކިައ  ިއުޖާރައުތަތއް  ިންނުމަމަކށް  ަހަމުކަރްނޖޭެހ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއކުޯޓން    ، ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކްނ

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވއެެވ. 

ަވޒާީފިއްނ .10 ުމަވްއޒަަފުކ  ިދުނަމާކނަުލިއ  ާޤޫނުނެގ  ޯނޓެިހްއ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވިކުކެރޭވެނަކަމްށ  )ހ(   23  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ހަާލްތަތްއ  ބެެލޭވެނ  އްޮތަކަމށް  ަސބެަބްއ  ފަަދ  ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ  ަގިއ  )ށ(  ިދވިެހާރްއޭޖެގ   ާއިއ  ތްަފސުީލޮކށެްދުމްނ 

ވ. ަހުއިސްނގ   ަމސޫްޢުދ    ިއްސމާޢްީލ)   SC-A/27/2014ެއ ޯކުޓެގ ަނނަްބުރ    ، ުސްޕީރްމ ޯކުޓްނ ިންނމަާފިއާވ

ަވަނ    33އިަދ    32( ަޤިޟްއާޔެގ ަޝީރައްތ ިނުމުނޮގުތެގ ިރޕުޯޓގެ  ިލިމެޓްޑ   ިޑވޮެލްޕަމްންޓ ަފިއޭންންސ ޯކޕޭަރަޝްނ 

 ؛ުނުކާތަގިއ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް

 VTR/2021/241މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް
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ުބެނފިައާވ ފަދިައްނ  "ޯނިޓްސނީުދ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ވިަކކެުރޭވީނ، ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނނެުގ  ވަަނ މާއާްދެގ )ހ( އިާއ )ށ( ގައި  

 ައުދުލވިެރ ސަބަބްެއ ޮއެވެގްނނެެވ. އުަދލުވިެރ ސަބެަބްއ ޮއްތކަަމްށ ެބލޭެވީނ ެދ ހަާލތްެއގެައެވ. އީެއ: 

(i)  .ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމލްެއ ކުުރްނ 

(ii)  .ިޚާޔާނެތްއ ެވފިައުވްނ 

ެއ އަަމލްެއެގ ސަަބުބްނ ުމވްައަޒަފުކ ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ަވީޒފިާއްނ ަވިކކުުރން    (misconduct)ޮކނެްމޮކނެްމ ޣިައުރުސޫލީކ އަަމަލީކ  

ަވަނ މާއާްދގެ    23ަވަނ މާއާްދެގ ަދުށްނ ހުއަްދކާުރ ކަަމަކްށ ުނވެ ިހނގައާިދެނެއެވ. ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނނެުގ    23ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނުނގެ  

ަވިކކުުރްނ ހުއަްދާވީނ މުވްައަޒުފކިުރ އަަމަލީކ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ    ަދުށްނ ޯނިޓްސ ިދނެުމްއެނިތ ުމވްައަޒަފކު ަވީޒފިާއްނ 

(gross misconduct)    ްކަަމްށ ާވނަމެައެވ. އެ އަަމީލ ޯނިޓސް ިދނުމްެއެނިތ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ވިަކކުުރްނ ހުއްދާަވފަަދ ފުާޅަކނ

ްށ ެކނޭޑ  ޮބުޑ ޣިައުރުސޫލީކ ައލަމްެއކަަމްށ ެބެލޭވނީ، ުމވްައަޒުފކިުރ އަަމަލީކ ެދ ފާަރުތެގ ދެެމުދގިައ ޮއްނަނނެްޖޭހ ަވީޒާފގެ ގުުޅްނ އްެއޮކ 

ސިީރ  ) ިމްނވުަރެގ  އަަމަލކީ  ޣައުިރުސޫލީކ  މުވްައަޒުފގެ  ާވނަމެައވެ.  ކަަމށް  އަަމލްެއ  ަވީޒފާގެ  1ައްސ  ދެމުެދގިައވާ  ފާަރުތގެ  ދެ   )

( ެއ ކަަމީކ ަވީޒފޭާދ ފާަރތާއި ުމވްައަޒފިާއ ދެެމުދގިައ ޮއްނނަ  2ެއއަްބްސވުުމެގ ޖުައހީަރ ޝުަރަތކާ ިޚާލފުކަމްެއ ކަަމްށ ާވނަަމ، ނަުވތަ ) 

ގުޅުުމގިައ  ައާމާންތތިެރަކން    ަވީޒާފގެ  އިަދ  ިއތާުބުރ  ޮއްނަނނެްޖޭހ  ދެެމުދގިައ  ފާަރތެުގ  ެދ  ިސަފކަަމްށާވ  މިައަގނުޑ  ޮއނެްމ  ހެިމޭނ 

 ( ނަުވތަ  ާވނަަމ،  ކަމްެއކަަމްށ  ިއްލިތޒުާމަތކާ  3ގްެއޭލފަަދ  ަވީޒފާގެ  އާަދކަުރނެްޖޭހ  ފާަރަތށް  ވީަޒފޭާދ  ުމވްައަޒަފކު  އެ  ކަަމކީ  އެ   )

ސާީދޮގ  ނަުވތަ  ވިަކކުރަުމށް  ައާސީސޮގުތްނ  ަވީޒފާއްިނ  ިދނުމްެއެނިތ  ނިޯޓްސ  އަަމަލީކ  އެ  ާވނަަމ،  ކަަމްށ  ކަމްެއ  ިޚާލުފ  ތްެއގިައ 

 ހްުއަދވާެދޭނ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ ައަމލްެއ ކަަމްށ ެބލެވާިދނެެއެވ.[  

 ިމ ިއާބާރުތން ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 ؛ ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/280/2014ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ   .11

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ސަބަބު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ..."،  

ވަކިކުރުމާގުޅިގެން ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ހުށަހެޅުމުން  ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢަލީ    ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ން މެރިން  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަ 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުކަމަށް    ، ނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވީ 

ހުށަހަޅައި  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ  ، ވަޒީފާއިން  އެސަބަބުތަކަށް 

 ، ގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް

 VTR/2021/241މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް
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ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި   ، މިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ   ، އެހެންކަމުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  އޮތްތޯއާއި   ، ސަބަބު  އެސަބަބު  ވަޒީފާ   ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  އެއީ  އޮތްނަމަ  އެކަށީގެންވާ  އަދި  ވަކިކުރުމަށް  އިން 

 ސަބަބެއްތޯކަމާއި..." 

ަކނަޑައޅަާފިއާވިއުރ 11.1 ަބާޔްނކްޮށ  ިއާބާރުތްނ  ދަީފިއވާ    ، ިމ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ 

ަނނަްބރު   އޮފުީހެގ  އްެޑިމންިސްޓޭރަޝްނ  ެޕްނަޝްނ    MPAO-EB/IND/2021/3   (12-216މްޯލިޑްވްސ 

 ؛ ބާަލިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސބެަބްއެގ ޮގތަުގިއ  ( އްަށ2021ޮއްކޫޓަބުރ  

“2. The Board finds the following on a balance of probabilities, after much deliberation 

and investigation into the complaint, and after having considered your response to 

the concerns raised regarding allegations of the use of unprofessional and 

derogatory language and behaviour at work place. The findings are: 

i) You had responded saying "(f-word) this", when the Board had requested for 

additional work regarding the Strategic Planning. 

ii) You had used language that was sexist, as you had addressed the COO as 

"Princess" in the presence of other staff members and in email communications. 

You had used the phrase "she was getting into bed with him" and "you love 

him" when referring to the COO. These are sexist comments directed towards a 

female executive and we note you do not use such language when dealing with 

male executives. 

iii) You had mimicked and ridiculed the way the CTO speaks, in particular his 

accent and language after an ICT meeting. 

iv) At the time when you were drafting the Strategic Action Plan, you had 

described Board Member Abdulla Ali as "he knows bullshit about this" and 

stated "who is he to comment. He knows shit" and even used the "f-word" to 

describe the Board Member. 
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v) You had previously described Chairperson Athifa Ali and Board Member 

Aishath Lu-u-lua Hassan as "shit". 

vi) You had very often use "bullshit" to refer to decisions of the Board or policies 

of the Pension Office. 

vii) You would very often after a Board meeting state that the Board "do not know 

shit" or "knows bullshit about this". 

3. The findings of the enquiry reveal and confirm that you have acted in breach of 

several provisions of your Employment Contract, the Code of Conduct and the 

Employment Act 2008. You were given ample opportunity to respond, explain and 

clarify these matters. The brevity of your responses and explanations are 

unsatisfactory and do not rest our concerns about your actions and conduct of your 

employment with us. 

4. The investigation also revealed that you have operated in a manner where you have 

disclosed confidential, irrelevant or improper information and tends to share opinion 

on matters relating to the Board to non-executive staff members of Pension Office 

who ought not to be privy to such matters. Some examples of such action are: 

i) You had shared and commented on Board Members' individual performance 

evaluations. This constitute a breach of confidential information. There appeared 

no business reasons for the disclosure of this information. 

ii) You had stated that the Board members in general "do not understand issues" as 

an observation about matters brought to the Board's consideration. 

iii) You had described the Board as being not very corporative to a non-executive 

staff at the Pension Office. 

iv) You had described the Board using the analogy that the Board was like a cow 

that is left in a heavy traffic road where the only response is "moo". Alarmingly, 
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matters referred to in paragraph 2 (iii) and (iv) are instances where derogatory 

language was used in the presence of non-executive staff members of Pension 

Office, which serves as completely unacceptable standard and example of 

professional standard expected of a person working at the Pension Office. 

5. The nature and the level of complaints raised against you reveals that the working 

relationships that you are supposed to lead and expected to foster with the 

management team have irreparably and irreconcilably broken down. This particular 

matter is of crucial importance to the proper functioning of the Pension Office, 

which is why you were asked at the above referred meeting on 2 September 2021 

to explain how you plan to rebuild these relationships. Yet we did not receive a 

satisfactory response at the meeting and have not received any at the subsequent 

time lapsed. It is clear therefore that there is a complete breakdown of the working 

relationship between yourself and the executive staff members of the Pension 

Office. 

6. Regarding the allegations made of your disregard to the local laws and Pension 

Office policies as well as your failure to demonstrate professional competence in 

dealing with stakeholders, we find the following: 

i) You had advised the Board to approve the Custodian Bid after the Procurement 

Committee and the Legal Department had confirmed that there were procedural 

irregularities which breached section 18(b) of the Pension Act. 

ii) You had initiated the discussions to enter into a non-disclosure agreement with a 

potential vendor outside the framework of the Procurement Policy without 

obtaining quotations from three parties and without budgetary approvals as 

required. 
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iii) You had not actively participated and provided valuable contributions at 

stakeholder meetings such as that with the President's Office. 

7. Your actions amount to a demonstrable disregard to the applicable laws, Pension 

Office policies and customary professional courtesy when dealing with important 

stakeholders such as the President's Office. Actions such as these from the Chief 

Executive Officer seriously undermines the Pension Office. As the Chief Executive 

Officer, you are responsible to ensure that the Pension Office is compliant with the 

laws and regulations and your failure to comply with this requirement exposes the 

Pension Office to the risk of adverse findings through inquiries from other statutory 

authorities and independent supervisory bodies.” 

 ؛މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކެރވަިފިއާވ ަމިއަގނުޑ ަސަބބަުތަކީކމިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ،   11.2

ުހށެަހ .1 މަާހއުުލަގއި  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފެގ  ަފާރުތން   unprofessional and derogatory“ޅި 

language and behavior؛" ެގްނުގުޅްނ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ޯބާޑ ުގޭޅ ިސްއުރ، ަޙީޤަޤާތ ޚިލުާފ އިަދ ުނަރނަގުޅ މަޢޫުލާމުތ ެއްގެޒެގިޓވް   .2

 ؛ެލވްެލ ޫންނ ުމަވްއޒުަފްނާނ ިޙއާްސުކުރްނ

ްސޭޓކް   .3 ޕިޮލީސަތާކިއ،  އޮފުީހެގ  ެޕނަްޝްނ  ާޤޫނުނަތާކިއ،  ދިވިެހާރްއޭޖެގ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ްނ. ހްޯލަޑުރްނާނިއ މާުޢމާަލްތުކުރުމަގިއ ިޒްނމާާދުރެވިރ / ްޕރެޮފަޝންަލ ޮގެތްއ ގެޮތްއ ުނެގްނުގުޅ 

ކްަނ 11.3 ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމަކްނަކްނ  ިމ  އެެހްނަކުމްނ  ޮއްނަނަކާމިއ،  ިންނުމަމކަށް  އެނެގްނ  ޢަދުުލެވިރ   

ސިާބުތވޯޭތ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ިކަބިއްނ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަކްނަކްނ  ަވިކަވިކްނ    ެދްނެނުވނު 

ަނސަޭހެތްއ  ބަަލްނޖޭެހެނަކާމިއ،   އިަދ  ިއްނާޒެރްއ  ެއްއެވްސ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ކްަނަކަމީކ  ެއ  އިަދ 

ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ަވިކުކުރން    23)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ިދުނަމާކ ނަުލިއ ާޤޫނުނ ަންނބުަރ  

 ުހއަްދވާފަަދ ަސަބުބަތެކއޯްތ ބަަލްނޖޭެހެނ ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ.  
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ަފާރ  .12 ުހށަހެޅި  ާމަހއުުލަގިއ    ްތ ަމްއަސަލ   Unprofessional and Derogatory Behavior and“ަވޒާީފެގ 

Language”   :ްެގްނގުޅުނ- 

ތައްޔާރުކޮށް ބޯޑަށް  އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   12.1

ޕްލޭންއާއި   ސްޓްރެޓެޖިކް  ޕްލޭން  ހުށަހެޅި  ސްޓްރެޓެޖިކް  ފާހަގަކޮށް  ކަންކަން  ބައެއް  ބޯޑުން  ގުޅިގެން 

މުރާޖަޢާކުރުމަށް ބޯޑުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިރުޝާދު ދިނުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެކަން ޗީފް 

މިހެން ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ”fuck this“ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރއާ މަްޝވަރާކުރަމުން  

هللا ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްަޝން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަމުން ދިޔައިރު، ޕެންަޝން އޮފީހުގެ އޭރުގެ ބޯޑު މެންބަރު ޢަބްދު 

 who is he to comment, he“އަދި    ”he knows bullshit about this“ޢަލީއަށް ނިސްބަތްކޮށް،  

knows shit”   ަދައިން ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި ދެންނެވުނު ބޯޑު މެންބަރަށް ރައްދުވާގޮތަށް  މިފ“fuck” ، ިމ

އައިަޝ މެންބަރު  ބޯޑު  އަދި  އަށާއި  ޕަރސަން  ޗެއަރ  އޮފީހުގެ  ޕެންަޝން  ބޭނުންކުރިކަމަށާއި،  ލޫލުއާ    ތުބަސް 

ންމުންތަކާއި، ޕެންަޝން އޮފީހުގެ  ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ ނިކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި،    ”shit“ޙަސަންއަކީ  

ބޯޑު   ”bullshit“ޕޮލިސީތަކަކީ   ބުނެފައިވާކަމަށާއި،  ތަކުރާރުކޮށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށް 

މިފަދައިން    ”knows bullshit about this“ނުވަތަ    ”do not know shit“މީޓިންގތަކަށްފަހު ބޯޑު  

 sexist languageކަތުގެ މާހައުލުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން މަސައް

ފާޠިމަތު ސުޖާތާ ޙަލީމްއާއި   އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ  ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް 

ބަދަލުގައި   ނަމުގެ  އެފަރާތުގެ  ކުރުމުގައި  އީމެއިލް  އަދި  ވާހަކަދެއްކުމުގައި   ”princess“މުޚާތަބުކޮށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް   އެފަރާތަށް  އަދި  އާއި   ”she was getting into bed with him“ބޭނުންކުރާކަމަށާއި، 

“you love him”    ޭބެލެވ ކިޔުންކަމުގައި  އަޅުވާ  ނުވަތަ  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ފުރައްސާރައިގެ  ޖިންސީ  މިފަދަ 

sexist  .ެއިބާރާތްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށެވ 

މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި  ންކަމަށް ރައްދު ދެމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ،  ދެންނެވުނު ކަ 12.2

ސުޖާތާ  ދެއްކިނަމަވެސް  ވާހަކަތަކެއް  އެފަދަ  ޙަލީމް  ސުޖާތާ  ބައްދަލުވުމުގައި  ބޯޑު  ބޭއްވި  ގުޅިގެން  ަޝކުވާއާ 
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ފަރާތްކަމަ ޝަކުވާކުރި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަންޙަލީމަކީ  ފަހުން  އަދި  ހަވާލުކުރީވެސް    ށާއި،  ހިންގުމާ 

ސުޖާތާ   ވަކިވުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  އެނގޭކަމަށާއި،  ޙަލީމްކަން  ސުޖާތާ 

ޙަލީމަށް ފައިދާއެއްވާން އޮތްކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ސުޖާތާ ޙަލީމްގެ ބަހަކީ ސާބިތުކުރުމަށް 

ނު ބަހެއްކަމުގައި  ގޮތުގައި  ފުދޭ  ހެރޭސްމަންޓެއް  ަޝކުވާ  އެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  ދެކޭކަމަށާއި، 

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ތަޙުީޤުޤކޮށްފައިނުވާކަމެއް  ހެރޭސްމަންޓެއްގޮތުގައި  ތަޙުީޤުޤކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، 

ންޑުކޮށް ފޮނުވުނު ނޯޓިސްގައި )އީމެއިލް( ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ނުދެކޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތ ސަސްޕެ

ވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ފެކްޓެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ހަމައެކަނި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވާހަކަ ދައްކަން ނުޖެހޭ  

ގެއް  އަދި ބަހުޘްގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެފަދަ ބަސްމަ ބަހުރުވައަކުން ވާހަކަ ދެއްކިކަމަށްކަމަށާއި،  

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލިނަމަވެސް،  ަޤިޟއްޔާއަށް   HC-A/77/2013ބޭނުންކުރިކަމަށް 

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން    2008/2ރިޢާޔަތްކޮށް އެފަދަ ޢަމަލުތަކަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ ކަމެއްކަމަށާއި، ވަކި  ، އެއީ  ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށާއި

މައްސަލަ   ކަމެއްކަމުގައި  ދާނެ  ރޫޓަށް"  "އެންމެ  ގުޅުމެއް  ވަޒީފާގެ  ސީރިއަސް  މިފަދަ  ބޭނުންކުރުމަކީ  ބަހެއް 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނުދެކޭކަމަށެވެ. 

 ”princess“ތާރީޚުގެ އީމެއިލުގައި    2021ޖަނަވަރީ    27އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   12.3

އީމެއިލެއް   އަށް  ސީ.އޯ.އޯ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުޚާތަބުކޮށް  މިފަދައިން 

އީމެއިލަށް  އެ  ބުނެފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ފޮނުވާފައިވާކަން 

.އޯ.އޯ ނުރުހޭ ބަހެއްކަމަށް ބުނެ ޖަވާބުދީފައިނުވާކަމަށާއި، އެ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަސައްކަތުގެ  ޖަވާބުދީ އެއީ ސީ

ގޮތުން ގާތް ގުޅުމެއް އޮތްއިރު، އެއްވެސް އިރެއްގައި ސީ.އޯ.އޯގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބޭނުންކުރި 

އެހެން   ބުނެ  ލަފްޒެއްކަމަށް  ނުރުހޭ  އޭނާ  އެއީ  ފަރާތުގައި  ލަފްޒެއް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުކިޔުމަށް 

އިންފޯމަލްކޮށް    ”princess“އެދިފައިނުވާކަމަށާއި،   އަންހެނަކަށް  ނުވަތަ  ކުއްޖަކަށް  އަންހެން  ލަފްޒަކީ  މި 

އިނގިރޭސި   ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލަފްޒެއްކަމަށާއި،  ބޭނުންކުރާ  އިނގިރޭސިން  މުޚާތަބުކުރަން 
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ބައެއް ޕްރޮފެފަރާތެއްކަމަށާއި،  އެއް  ނުވަތަ  ރޭންކިންގ  ހައި  ލަފްޒު  އެ  ފަހަރު  މަތީ ޝަ   ނުވަތަ  އިސް  ންގައި 

 she was getting into“ލެވެލްއެއްގައި ހުންނަ އަންހެނަކަށްވެސް މުޚާތަބުކޮށް އުޅޭކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން  

bed with him”    ިއާއ“you love him”   ްއަކީ ސީ.އޯ.އޯއަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނެފައިވާ ބުނުންތަކެއްކަމަށ

އެޑްރެސްއެއްގެ    ”love“ބުނިނަމަވެސް،   އޮފް  ފޯމް  ފްރެންޑްލީ  ބްރިޓިޝްގައި  އަދި  ނިއުޓްރަލް  ޖެންޑަރ  މިއީ 

  ”she was getting into bed with him“ންވެސް ބޭނުންކުރާ ބަހެއްކަމަށާއި،  އުޞޫލުގޮތުގައި އާންމު  

 to make an“އެއް ނުވަތަ ހަރުބަހެއްކަމަށާއި، އޭގެ މާނައަކީ    idiom އިނގިރޭސި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ  އަކީ

agreement to work with another person”    ިހަމައެކަނ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި، 

 ކޮންޓެކްސްޓް އެނގިގެންނޫނީ ނުވަތަ  ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބަސްބަސް ނުވަތަ ޖުމުލަތައް އެކަނިކަމަށާއި، އެ ބަހެއް ބުނި

 އެ ހާލަތު އެނގިގެން ނޫނީ އެބަހުން ދޭހަވާ މާނަ އެނގޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެކަމަށެވެ.  

ހާޒިރުވި   12.4 ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މާލެ  މައްސަލަ   / މަޑިވަރު  ހ.  ޙަލީމް،  ސުޖާތާ  ފާޠިމަތު 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހެކިބަސް ދެމުން  (  A007384ބަރު:  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން

ބޯޑު މެންބަރުންގެ ކޮމެންޓުތަކަށް މަލާމާތް   ޖުމުލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޑައިގެން  ގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ 

ކަމެއް ނޫންކަމަށް  ކުރަން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ކުރަންޖެހޭ  މެންބަރުންނާ ދިމާލަށް  ބަސްބުނުމާއި  ގޮތަށް 

މެން ބޯޑު  ދައްކާކަމަށާއި،  ވާހަކަ  މައްސަލަ  ދޭހަވާގޮތަށް  ވެރިންކަމަށާއި،  ނުވަތަ  ބޮސް  ހެކިވެރިޔާގެ  ބަރުންނަކީ 

ދެއްކުން   ވާހަކަ  އެފަދައިން  ވެހުރެ  ސީ.އީ.އޯއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

އެގޮތުން   ދިމާލަށްވެސް  މުވައްޒަފުންނާ  ނޫން  މެންބަރުން  ބޯޑު  އިތުރުން  އޭގެ  ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމަށާއި، 

ކިޔައި  އެމުވައްޒަ  ފާޑު  ގޮތަށް  ދައްކާ  ވާހަކަ  ނުވަތަ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރާ  އެމީހުން  ނުވަތަ  ފެންވަރު  ފުންގެ 

އެއްޗެއް   އެއްވެސް  އަކީ  ސީ.އެފް.އޯ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  ގެންދާކަމަށާއި،  ބުނަމުން  އެއްޗެހި 

މެންބަރު އަދި  ބުނެފައިވާކަމަށާއި،  ނޫންކަމަށް  މީހެއް  ވަޑައިގެންނެވުމުން  އިނގޭ  ބޭފުޅެއް  އައު  ބޯޑަށް  ންގެ 

މެންބަރުންނަށް  ބޯޑު  ބުނެފައިވާކަމަށާއި،  ނޫންކަމަށް  ފަރާތެއް  އިނގޭ  އެއްޗެއް  އެއްޗެސް  އެފަރާތަކީވެސް 

" އަދި "ީޝ އިޒް ފުލް އޮފް...އެކި ކަހަލަ ބަސްތައް ޔޫޒް" ކުރާ ނިސްބަތްކޮށް "ީޝ ޑަޒްންޓް ނޯ އެނީ ތިންގް
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ސީ ޖެހުނު  ކަމަށާއި،  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ސަބަބުން  ކޮމެންޓެއްގެ  ދިން  ޕޭޕަރަކަށް  ގެ  ސީ.އީ.އޯ  ަޝފީޒް  .ޓީ.އީ 

ތެރެއިން   އޭގެ  ކަމަށާއި،  "ހޮސްޓައިލް"  ވަރަށް  ޝަފީޒްއާ  ފަހުން  އޭގެ  ގުޅިގެން  ދެބަސްވުމަކާ  ޕްރޮފެަޝނަލް 

މުވައް އިތުރު  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެކިވެރިޔާއާއި  ތިބި  އެއްދުވަހު  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ޒަފުންތަކެއް 

ކިޔާފައި   "އެކްސްކިއުޒްމީ"  ޝަފީޒު  ސަބަބުން  އޮތުމުގެ  ރޫމުގައި  މީޓީންގ  އެ  ލެޕްޓޮޕް  ަޝފީޒްގެ  ވަގުތެއްގައި 

ވަރަށް ރީތިކޮށް ވަދެ ލެޕްޓޮޕް ހިފައިގެން ނިކުމެގެން ދިޔުމާ އެއްކޮށް ސީ.އީ.އޯ "ދިޒް އިޒް އަ ޕްރޮބްލަމް އިން  

ސް، ބިކޯޒް ސް، ބިކޯޒް އޮފް ދިޒް އެޓިޓިއުޑް. ބިކޯޒް އޮފް ހިމް އައި ޑޯންޓް ވޯންޓު ޓު ހޭވް މީޓިންގްދިޒް އޮފީ 

އޮފް ހިމް އައި ޑޯންޓު ވާންޓު ޓު ޑޫ އައި ޑޯންޓު ވޯންޓު ޓޯކް ޓު ޔޫ، އޯލް އަބައުޓް ސަރޓަން ތިންގްސް، ހީ 

މަ ބުނިކަމަށާއި،  މިފަދައިން  ހެޕަން"  ތިންގްސް  ލެޓް  ނޮޓް  އާންމުކޮށް  ވިލް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    ބޭނުންކުރާ އްސަލަ 

  އަދި މި އެއްޗެހި،    "އެފް ޔޫ ސީ ކޭ، އެސް އެޗް އައި ޓީ، ދީޒް ޕީޕަލް އާރ ފުލް އޮފް" ބަސްބަހުގެ ތެރޭގައި  

މުއްދަތުގައިވެސް    ބަސްތައް ކަހަލަ    " ބުލްިޝޓް "  ޕްރޮބޭަޝން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިމެނޭކަމަށާއި، 

އެ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ވާހަކަ އައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލައެއްގޮތަށް ހުށަހެޅީ އެ ހުރިހާ ކަމެއް  ޕްރިންސަސްއާ  

އެއްވެގެންގޮސްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހެކިވެރިޔާއާ އެފަދައިން މުޚާތަބުކޮށް ހެދުމުން އީމެއިލުން ޖަވާބު 

ށަ ނޭޅިނަމަވެސް، އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީ އެގޮތަށް ވާހަކަ  ނުދިންނަމަވެސް އަދި އެ މައްސަލަ ކުރިން ބޯޑަށް ހު

އަލަށް   ހެކިވެރިޔާ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި،  ނުކުރާކަމަށް  އެކްސްޕެކްޓް  ދެއްކުމަށް 

އެދުވަހުވެސް   ބުނިކަމަށާއި  އޭ  ވިތު ހިމް"  ބެޑް  އިންޓު  ގެޓިންގ  ޔޫ  އާރ  "ވައި  އެކަމަށް ދެބަސްވި ދުވަހުގައި 

)އެހެން މުވައްޒަފަކަށް   އޮބްޖެކްޓުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ކުރިމަތީގައި ހެކިވެރިޔާއާ ދިމާލަށް

 "ޔޫ އާރ އިން ލަވް ވިތު ހިމް" އޭ ބުނިކަމަށެވެ.   އަޅުވައި(

)ދިވެހިރައްޔިތެއްހެކިވެރިޔާ   12.4.1 މާލެ   / މިޓްރީޕާރކް  މ.  އަޙްމަދު،  އީނާްޝ  ކާޑު  އާމިނަތު  އަންގައިދޭ  ކަން 

ބުނެފައިވަނީ  (  A071728ނަންބަރު:   ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ދެމުން  ހެކިބަސް  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ   އެފަރާތުގެ  ސެކްރެޓަރީކަމަށާއި،  ބޯޑު  އަދި  ބިއުރޯ  އެގްޒެގެޓިވް  އޮފް  ހެޑް  ހެކިވެރިޔާއަކީ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭ ގޮތެއްގައި  ހެކިވެރިޔާ  މައިގަނޑު  ހިންގުންކަމަށާއި،  ބެލެހެއްޓުމާއި  ކަންތައްތައް  ޓިވް 
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އިންޓަރނަލް އެގްޒެގެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގތަކާއި، ބޯޑު މީޓިންގތަކުގައި ބައިވެރިވެފައި ހުންނާނެކަމަށާއި،  

ހޭ ވަގުތެއް  ގިނަ  ގޮތުން  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  އިތުރުން  ވަރކްގެ  ޕްރޮފެަޝނަލް  އެއް  ސީ.އީ.އޯއާއެކު  ދަކުރާ 

މުވައްޒަފަކަށް ހެކިވެރިޔާ ވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަރަށް ގިނައިން ބޯޑު މެންބަރުން ޑީފޭމްކޮށް،  

މީޓީންގތަކުގައި   އެބަހުރިކަމަށާއި،  މަްޝވަރާކޮށްފައި  ފަހަރު  ގިނަ  ވަރަށް  ބެހޭގޮތުންވެސް  މެންބަރުންނާ  ޗީފް 

ބޯ ވިއުއެއް  އޮޕޯސިންގ  ބޮޑު ސީ.އީ.އޯއާ  ވަރަށް  ބިހޭވިއަރއަށް  ސީ.އީ.އޯގެ  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ފާހަގަކުރާ   ޑުން 

އިސްކުރާ   ރުޅި  ދެންނެވީ  ހެކިވެރިޔާ  އައުންކަމަށް  ބަދަލު  އަށް  ބިހޭވިއަރ  އަންނަކަމަށާއި،  ބަދަލެއް 

ށާއި، ބޯޑު  މީޓިންގ ނިމުމަށްފަހު ޑިސްކަސްކުރެވޭކަމަ  ވާހަކަކަމަށާއި، މީޓިންގ ތެރޭގައި ދެކޮޅު ނެހެދިނަމަވެސް

މީޓިންގއަށްފަހު "ހޫ އިސް ހީ ޓު ޓޯކް އަބައުޓް ދީސް ތިންގްސް، ހީ ޑަޒްންޓް އަންޑަރސްޓޭންޑް ބުލްިޝޓް"  

މިފަދައިން ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާއަށް ހީވާގޮތުން ބޯޑު މެންބަރެއްގެ ކެޕޭސިޓީއާ ބެހޭގޮތުން މައްސަލައެއް  

ޅަންވާނީ ބޯޑު މީޓިންގގައިކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާ ގާތު ވަކިން އެފަދަ ވާހަކަ  ފާހަގަކުރެވުނަސް ހުށަހަޅަންޏާ ހުށަހަ

އެހާ   ކޮމިއުނިކޭަޝން  އޮންނަ  ދޭތެރޭ  ބޯޑާ  ސީއީއޯއާއި  ނޫންކަމަށާއި،  ގޮތެއް  ރަނގަޅު  އެއީ  ދެއްކުން 

މީޓިން އެ  ދެންނެވިކަމަށާއި،  ޗެއަރ  ބޭނުންވާކަމަށް  ދައްކާލަން  ވާހަކަ  ސީއީއޯއާ  ގގައި  ރަނގަޅުނުވުމުން 

އޮންނަ   ޗީފުންނާއި  މަްޝވަރާކުރެވުނުކަމަށާއި،  ކަމެއް  އެހުރިހާ  ކަންތައްތަކާއި،  ބޭނުންވާ  ކުރަން  ރަނގަޅު 

ތިމަންނަ ރައިޓިންގ   ކުރެވިފައިއޮތީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުން،  ކަންތައް  ޙާއްސަކޮށް ޝަފީޒްއާ ދޭތެރޭ  ގުޅުމާއި 

ފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެޕޮލޮޖައިޒްކުރާނެކަމަށް  ބޭއްވި އިން  އޮންލައިންކޮށް  އެއްދުވަހު  ބުނިކަމަށާއި،  ރާތް 

އާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، އަދި އޮންލައިންކޮށް ބޯޑު އައިޓީސީ މީޓިންގއެއްގައި ހެކިވެރިޔާއާއި، ަޝފީޒް

ފީޒް  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޗެއަރޕަރސަންއާއި، ބޯޑު މެންބަރު ޙަލީމް ބައިވެރިވިކަމަށާއި، އެ މީޓިންގގައި ޝަ 

މީޓިންގ  ހެދިކަމަށާއި،  ހީ  އަޅާފައި  އަތް  އަނގަމަތީ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސީއީއޯ  ޕްރެޒެންޓްކުރަމުންދިޔައިރު 

ހީ  ތޯ  "އީވަން  ވާހަކަދެއްކިކަމަށާއި،  އެކަމާ  ފަހުން ސީއީއޯ  ދުވަސް  ދެތިން  އޭގެ  ނިކުމެފައި  ނިންމުމަށްފަހު 

ވާހަކަދެއްކިކަމަށާއި،   އިކާ ގޮތަށް އިންޓެންޑްކޮށްފަހޭސް ތިސް އެކްސެންޓް" އޭ ކިޔާފައި ަޝފީޒް ވާހަކަ ދައް

އެހެން ދުވަހެއްގައި ޗެއަރއާ އެކު ބޭއްވުނު ބޯޑު މީޓިންގއެއް ނިންމިގޮތަށް "ޗެއަރ އިސް ިޝޓް، އައި  އަދި  

 ކާންޓް ވޯރކް ވިތު ދިސް އެޓިޓިއުޑް" އޭ ބުނިކަމަށެވެ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް
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ނަންބަރު:   12.4.2 ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  މީދޫ  / ސ.  ހަޒާރީވިލާ  (  A060865އަޙްމަދު ޝަފީޒް، 

ކަމަށާއި،  ސީ.ޓީ.އޯ  އޮފީހުގެ  ޕެންަޝން  ހެކިވެރިޔާއަކީ  ބުނެފައިވަނީ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ދެމުން  ހެކިބަސް 

މްތައް މެނޭޖްކުރުމާއި ޕެންަޝން ޕޭ އައުޓް އެފަރާތުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އައިޓީ ސިސްޓަ

ވަރަށް ގިނަ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކުރުމާ ކޮންޓްރިބިއުަޝން ކަލެކްޓް ކުރުން ޖެނެރަލްކޮށް ހިމެނޭކަމަށާއި،  

ނިންމާފައި   ބޯޑެއް  ފަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  ބޭނުންކުރާކަމަށާއި،  ލެންގުއޭޖް(  )އަންޕްރޮފެަޝނަލް  ދުވަސްތަކުގައި 

ށް އެއްޗެކޭ ބުނާ ކޮންމެ މީހަކަށް "ހޫ ދަ ފަކް އިސް ދެޓް"،  ޅައެ ބޯޑުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެކޮހަމަ  

އަދި ބޯޑު މެންބަރު  هللا "އިޑިއަޓް" ފަދަ ގޮތްގޮތަށް މުޚާތަބުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެފަދައިން ބޯޑު މެންބަރު ޢަބްދު

އެބަހުރިކަމަށާ މުޚާތަބުކޮށްފައި  ދިމާލަށް  އެފަދައިން  ޙަލީމްއާ  ފަހަރު  ބައިވަރު  ކުރިމަތީގައި  ހެކިވެރިޔާ  އި، 

ބުނެފައި އެބަހުރިކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާއާއާއި އެހެން ޗީފުންނާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު،  

ފަރާތްތަ އެފަދަ  ތިބިކަމަށާއި،  އެބަ  ފަރާތްތައް  ކިޔަވާފައިތިބި  ޔޫކޭއިން  އޮފީހުގައިވެސް  އް ޕެންަޝން 

ޔޫކޭގައިވެސް   ފަހަރަކު،  ކޮންމެ  ބުނާ  ކަމަށް  އެބަތިބި  ކިޔަވާފައި   " ކަޑަ " ބޯޑުގައިވެސް  ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި 

ތިބިކަމަށާއި "ދޯސް އަރ ފަކިންގ ިޝޓް' ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާވެސް  

ސުޖާތާއާ ދިމާލަށް ވަރަށް ގިނަ ގަހަރު "ސްވީޓީ" އޭ ކިޔާފައި  ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

 މުޚާތަބުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 

ނަންބަރު:   12.4.3 ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  މާލެ   / ލައިފްސީ  މ.  މުފީދު،  ( A099795އިބްރާހީމް 

ހެކިވެރިޔާއަކީ ޕެންަޝން އޮފީހުގެ    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހެކިބަސް ދެމުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ

ޕޭމަންޓް  ފައިނޭޏްސް،  ބަޖެޓް  ކަންތައްތަކާއި  ބަޖެޓު  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  އޭނާގެ  އެކައުންޓެންޓެއްކަމަށާއި، 

ކިބައިން   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަންތައްތައްކަމަށާއި،  ޕޭއައަޓްސް  ޕެންަޝން  ޑިސްޕޯސްމަންޓްސްތަކާއި، 

މާހައުލުގައި ދިމާވެފައި ވަޒީފާގެ  ހާދިސާތައް  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ބަސްމަގު  ނުވާ  އެކަށީގެން  ބޭނުންކުރަން   

އެބަހުރިކަމަށާއި، އެގޮތުން ހެކިވެރިޔާ އެހެން ކުއްޖަކާ އެއްކޮށް މީޓިންގ ރޫމުގައި ތިއްބައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ފަރާތް އެތަނަށް އައިސް، "ވަޓް ދަ ފަކް" އޭ ކިޔާފައި ވާހަކަ ދެއްކިކަމަށާ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް
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މިތާނުގައި )ޕެންަޝން އޮފީހުގައި( މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ މިތާންގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުގެ ބޭފުޅުން މިތަނުން 

ބުނިކަމަށާއި،ދުރުކޮށްގެންކަމަ އެކަށީގެންވާ    ށް  ހުށަހެޅުންތަކުގައި  ހުށަހަޅާ  ބޯޑަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މެންބަރުންގެ  ރެސްޕޮންޒެއް   ބޯޑު  ފެންވަރެއް  ކިޔޭނެފަދަ  ފާޑު  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުންތަކާ  އެ  ނުލިބޭކަމަށާއި، 

ނެތްކަމަށާއި، މި ބޯޑު މެންބަރުންގެ މިސާލަކީ ޓްރެފިކް ބޮޑު މަގެއްގައި ގެރިތަކެއް ބޭއްވީމައި ގެރިތައް މޫ މޫ  

ކައުޞޫލުލައްވާ   ނޯ،  ޔެސް  ނޯ،  ޔެސް،  ބުނަނީ  މެންބަރުން  ބޯޑު  މައްސަލަ  ން  އިބާރާތަކުން  ދޭހަވާ  މަށް 

ހެކިވެރިޔާގެ   އެއީ  ވާހަކަތަކަކީ  ފަދަ  ވާހަކަ  ނެތް  ާޤބިލުކަން  އިސްވެރިންގެ  ބުނިކަމަށާއި،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ވާހަކަތަކެއްނޫންކަމަށާއި،   ހިއްސާކުރެވިގެންވާނެ  ލެވެލްއެއްގައި  އެއް  ހައިސިއްޔަތުން  މަާޤމުގެ  ވަޒީފާގެ 

ހަމަ ބޮލެއްކަމަށާއި، ބޭކާރު މީހެއްކަމަށާއި، ސީ.ޓީ.އޯ ޝަފީޒްއަކީވެސް މިއޮށް ބައިވަރު ސީ.އެފް.އޯ ޝާހިދަކީ  

ވާހަކަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތަށް  ދޭހަވާ  މީހެއްކަމަށް  ނުކުރެވޭ  ކަމެއް  އެއްވެސް  ލާރިން 

 ދައްކާފައިވާކަމަށެވެ.   

)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަ 12.4.4 ( A313204ން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ާޤއިދު ޙުސައިން، އަސަރީގެ / ބ. މާޅޮސް 

ޕެންަޝން   ހެކިވެރިޔާއަކީ  ބުނެފައިވަނީ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ދެމުން  ހެކިބަސް  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ހެކިވެރިޔާގެ  އެނަލިސްޓްކަމަށާއި،  ޕްރޮސެސިންގ  ޓްރާންސެކްަޝން  އޮފީހުގެ 

މެންބަރު އެ  ޕެންަޝން  ހެދުމާއި  ސެޓަލްމަންޓްތައް  ފަންޑް  ޓްރާންސެކްަޝންތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  ންނާ 

ވަޒީފާގެ   ހިމެނޭކަމަށާއި،  ބެލެހެއްޓުން  ކީޕިންގ  ބުކް  އޭގެ  ސައިޑުން  އެކައުންޓިންގ  އޭގެ  ރިސީވްކުރުމާއި، 

އެއް  ނަމަވެސް  ނުޖެހޭކަމަށާއި،  މުޢާމަލާތްކުރަން  އާ  ސީ.އީ.އޯ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ހެކިވެރިޔާ  ގޮތުން  ދުވަހު 

އެހެން މުވައްޒަފަކާ އެކު މީޓިންގ ރޫމުގައި އިންދައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މީޓިންގ ރޫމަށް އައިސް ބޯޑު  

މެންބަރުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަރަށް ރުޅި އައިސްފައި "ވަޓް ދަ ފަކް" އޭ ކިޔާފައި ވާހަކަދެއްކިކަމަށާއި، އަދި  

މުޢާމަލާތްކު  މެންބަރުންނާ  އެއް  ބޯޑު  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެންބަރުންނަކީ  ބޯޑު  އުނދަގޫކަމަށާއި،  ރަން 

ރެސްޕޮންސެއް   ބޯޑުން  ދެއްކުމުން  ވާހަކަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށާއި،  ބައެއް  ފެންވަރެއްގެ 

ޕޮންސް އަންނަނީ  ނާންނަކަމަށާއި، އަދި މިސާލެއްކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވާހަކަ ދެއްކުމުން ރެސް 
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ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޯޑުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގެރި މޫ މޫ ލައްވާހެންކަމަށް  

ހޮންކް  އެ  ލައިފިއްޔާ  ކުރިމައްޗަށް  ކާރެއް  ލާފައި  ރޯޑަށް  ޓްރެފިކް  ހައި  ގެރިއެއް  އަންނަނީ  ރެސްޕޮންސް 

ނެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮށްލީމަ މޫ މޫ ލައްވާހެން ކަމަށް ބު

މީހުން   ގިނަ  ވަރަށް  މެނޭޖްމަންޓުގެ  ކަންތައްތައްކުރެވޭނީ  ބޭނުންވާ  ކަމަށާއި،  އުނދަގޫ  ވަރަށް  ކުރަން 

ބުނިކަ އެއްކަމަށް  ޕަރސަން"  "ޔޫސްލެސް  އަކީ  ސީ.އެފް.އޯ  ބުނުމަށްފަހު،  އަދި ބަދަލުކޮށްގެންކަމަށް  މަށާއި، 

އައި   މި  ތިމަންނަ  އައިސް  ނިކުމެގެން  އިނދެފައި  ކެބިންގައި  ސީއީއޯ  މީޓިންއެއްގައި  ދުވަހެއްގައި  އެހެން 

ބުނިކަމަށާއި،  ގާތު  ހެކިވެރިޔާ  ރުޅިއައިސްފައިކަމަށް  ތިބޭނީ  މިހާރު  މެންބަރުން  ނިންމާފަކަމަށާއި،  މީޓިންގ 

ގާތު  ހެކިވެރިޔާ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގުޅޭގޮތުން ކިމައްސަލަ  ޕްލޭނާ  ސްޓްރެޓެޖިކް  ސުވާލުކުރުމުން،  ހިނެތްވީތޯ 

އެވާހަކަ ދެއްކުމުން މާދަމާވެސް ރާއްޖެ އޮންނާނީ ފެނު ދެކެވުނުކަމާއި  ލޯންގް ޓަރމްއެއްގެ ވާހަކަ މީޓިންގައި  

މެންބަރުންނާ( ސުވާލުކުރި )ބޯޑު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގެނީ  ކިހިނެތްތޯ  ނުގޮސްކަން  ކަމަށް  އަޑިއަށް 

އޭ   ފަކް"  ދަ  "ވަޓް  ދައްކާފައިވަނީ  ވާހަކަ  އިރު  ދެއްކި  ވާހަކަ  އެދުވަހުވެސް  ބުނިކަމަށާއި،  ގާތު  ހެކިވެރިޔާ 

 ކިޔާފަ ކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާގެ ޕޯސްޓުގެ ގޮތުން އެކަންކަމަކީ އިނގެންޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ރިޢާޔަތްކޮށް   12.5 ހެކިބަހަށް  ހެކިންގެ  ކަންކަމަށާއި  އެންމެހައި  ފަރާތް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ހުށެހެޅި  މައްސަލަ  އަދި 

އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީ،   ބޭނުންކޮށްފައިވުމާމެދު  ބަސްތައް  ރައްދުވި  އެފަދަ  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހެޅި ފަރާތުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އެގްޒެގެޓިވް ފެންވަރުގެ މައްސަލަ ހުށައި  ފަރާތުގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާ 

ބޭއަދަބީ ބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، އެފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ނަށް ނިްޞބަތްކޮށްމުވައްޒަފުން

ވަނަ މާއްދާގެ    23ނު( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ  2008/2ފަރާތުގެ ކިބައިން ސާބިތުވާ ޢަމަލަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޢަމަލެއްތޯ   ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން  އެގޮތުންދަށުން އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި   ބަލަންޖެހޭކަމާއި، 

 ؛ދެފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު

 (e)2.2ންޑަކްޓްގެ  ގެ ކޯޑު އޮފް ކޮ  2020ޖޫން    10މޯލްޑިވްސް ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ   12.5.1

 ؛އަށް ބަލާއިރު، އެ މާއްދާގައި
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 VTR/2021/241މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް

                                             

 

 
43 ގެ  24 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:  
 

 

“Chief Executive Officer” shall mean the executive director in-charge of the day-to-day 

administration of the pension office, appointed by and accountable to the Board.” 

އިދާރީ   ބަޔާންކޮށްފައި ވުމުން ޗީފް އެގްޒެގެޓިވް އޮފިސަރަކީ ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެމިފަދައިން  

ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެގްޒެގެޓިވް ޑިރެކްޓަރުކަމާއި، އެފަރާތް ޢައްޔަނުކޮށް އަދި ޖަވާބުދާރީވާނީ  

 ބޯޑަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

 ؛ގައި (j)6ޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ޕޮލިސީގެ އަދި ހަމަ ދެންނެވުނު ކޯ 12.5.2

“Never engage in any form of harassment, bullying, workplace violence or other 

behavior that colleagues or third parties may regard as threatening or degrading” 

 ؛ގައި (k)ހަމަ އެ މާއްދާގެ ، މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި  12.5.3

“Respect and maintain gender equality, and uphold human dignity” 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މޯލްޑިވްސް ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޓަރމިނޭަޝން   12.5.4

 ؛ގައި 4.1.2ޕޮލިސީއަށް ބަލާއިރު، އެ ޕޮލިސީގެ 

“Summary dismissal (without notice or payment in lieu) 

• If an employee is found harmful to oneself or co-workers manifesting physical or 

verbal abuse” 

އިތުރުން،   12.5.5 ނަންބަރު  މީގެ  އޮފީހުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޕެންަޝން  -216މޯލްޑިވްސް 

MPAO/HR/EC/73  (20    ުޗީފ2020ްޑިސެންބަރ' އެމްޕްލޯއީމަންޓް (  އޮފިސަރ  އެގްޒެގެޓިވް   

  ؛ތެރޭގައިގެ އޮބްލިގޭަޝންތަކުގެ ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުކޮންޓްރެކްޓް' އަށް ބަލާއިރު، އެ އެއްބަސްވުމު 

“3. The employee shall perform with the highest standards of professional and ethical 

competence and integrity the services specified in the “job Description” attached 

here to as Annex-A. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް
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5.The employee shall adhere to the code of conduct of the employer and carry out 

work in accordance with the respective standard operating procedures )SOP’s(, 

policies and guidelines issued by the employer. 

7.The employee shall observe and respect the laws and customs of the Republic of 

Maldives at all times.” 

ބަޔާނަށް   12.5.6 ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މިފަދައިން 

ތެރެއިން  ؛ ބަލާއިރު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި   Team & Team“މައްސަލަ 

Development”  ި؛ މި ސުރުހީގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައ 

• “Ensure the right leadership and management teams are in place, providing clear 

direction and leadership to the Executive management team.  

• Through coordination with the executive management, ensure training and professional 

development of staff, through leadership, mentoring and empowerment. 

• Ensure mechanisms to hire and retain required and necessary skills and staff for the 

organization, and implement effective policies for staff retention and succession. 

• Responsible for identifying and developing successors for the key roles of the Pension 

Office by the end of the contract term through and effectively implemented succession 

planning policy.” 

ޭޖެގ  ިދވިެހާރްއމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރިއިރު،   12.5.7

ަންނަބރު   ަޤިޟްއާޔަގިއ ުމަވްއޒަަފުކ އާަދުކާރ ަތުނން ކާުރ ަމަސްއަކުތގެ    SC-A/22/2019ުސްޕީރްމ ޯކުޓގެ 

ާބަވާތިއ، ެއުމަވްއޒުަފެގ ަމާޤާމިއ ަމސްޢިޫލްއަޔާތިއ އިަދ ުމަވްއޒުަފެގ ިކަބިއަގިއ ުހްނަންނޖެހޭ އާަމާންތެތިރަކުމގެ  

ަޢމުަލެގ   ސޫުލީކ  ަޣިއުރ  ުގިޅެގން  ަކެމްއަކަމށް  ިޒްނާމާއ  ެއކީަށގްެނާވ  ތަފުާތެވެގނިްދުޔަމީކ  ީސިރައްސަކްނ 

ނަންބަރު    ަކާމިއ، ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވ ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )އިސްމާޢީލް    SC-A/27/2014އަދި 

ލިމިޓެޑް(   ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ވ.  ވަޒީފާއާބެހޭ  މަސްޢޫދު  ަޤިޟއްޔާގައި 
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ވަނަ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ މުވައްޒަފަކު    23ާޤނޫނުގެ  

އަމަލެ ޣައިރުސުލޫކީ  ފާޅުކަންބޮޑު  ޢަމަލަކީ  ކަމުގައިވާނަމައާއި، މުވައްޒަފު    (gross misconduct)އް  ކުރި 

  3ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމުގައި    (gross misconduct)ކުރި ޢަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް  

 ކަމާއި،)ތިނެއް( ޙާލަތެއްވާކަން ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބޯޑު މެންބަރުންނަކީ  ތަޠުބީޤުކުރާހިނދު،    ިމ މްައސަަލައްށ)ތިނެއް( ޙާލަތު    3އެ    12.5.8

އޮ އެނގެން  މެންބަރުންތަކެއްކަން  ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ  ޖުމްހޫރިއްޔާ  ހުށަހެޅި    ންނަކަމާއި،ރައީސުލް  މައްސަލަ 

ދަށުފަރާތުގެ   އެއްބަސްވުމުގެ  އެފަރާތުގެ  ވަޒީފާގެ  ޢަމަލުކުރުން  ން  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ 

މާހައުލުގައި   ވަޒީފާގެ  ތެރޭގައި  ވާޖިބުތަކުގެ  ޒިންމާދާރުވެރިކަމާއެކު  މައިގަނޑު  ޢަމަލުތައް  ހަރުދަނާކަމާއި 

ާޤނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެހެއްޓުމާއި،  ޢަމަލުތައް  އެއްގޮތަށް  ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  ކޯޑް  ބެހެއްޓުމާއި، 

ހިމެނޭއިރު،  އާ އިޙްތިރާމްކުރުން  ސަާޤފަތަށް  ނުވަތަ ދަކާދަތަކާއި  މައްސަލައެއް  އުފެދޭ  އެފަރާތްތަކާމެދު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ަޝކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެ ަޝކުވާއެއް ކުރުމަށް އޮތް މަގު ޚިޔާރު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

މުވައްޒަ އެހެން  އަދި  އަދާކުރަމުންދާ  މަާޤމެއް  އިސް  ހުންނަންޖެހޭ  ފަދަ  ގޮތުގައި  ނަމޫނާއެއް  ފުންނަށް 

ަޝރުތުތަކަކާއި   ވަކި  އަދި  އައްޔަނުކޮށްފައިވާ  ޖަވާބުދާރީވު  ބޯޑަށް  މިންގަނޑުތަކަކާއެކުމުވައްޒަފެއް،  މަށް 

އެގްޒެގެޓިވް    ގެއެފަރާތުމުވައްޒަފަކު   މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  އޮފީހުގައި  ޕެންަޝން  އެހެނިހެން  ދަށުން  އަދި 

މުޚާތަބުކުރުމުގައި  ފެންވަރުގެ   ނިްޞބަތްކޮށް މުވައްޒަފުންނާ  މެންބަރުންނަށް  ބޯޑު  މުވައްޒަފުންނަށާއި  އެހެން 

"ގެޓިންގ އިންޓު ބެޑް ވިތު ހިމް" އާއި "ޔޫ ލަވް    "ފަކް"، "ިޝޓް"، "ބުލްިޝޓް" ފަދަ ބަސްތައް ކިޔުމާއި،

ނޫން މުނާސަބު  މާހައުލާ  ވަޒީފާގެ  ފަދަ  ބަސްތައް  ޖުމުލަތަ  ހިމް"  މެންބަރުންނަށް   ބޭނުންކުރުމާއި،ކާއި  ބޯޑު 

ނިްޞބަތްކޮށް ބޯޑު މެންބަރުންގެ މިސާލަކީ ޓްރެފިކް ބޮޑު މަގެއްގައި ގެރިތަކެއް ބޭއްވީމައި ގެރިތައް "މޫ މޫ"  

އަދި  އުޫޞލުލައްވާ   ކިޔައި  ގާތު  މުވައްޒަފުން  އެހެން  ބުނެ  ބުނުންކަމަށް  ނޯ"  "ޔެސް،  ގެންގުޅެފައިވާ  ން 

ގަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޙަވާލުވެ ހުރި މަާޤމާއި އެފަރާތުގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާތަކާ އަޅާ  މަބަސް

ބޭއަދަބީ   އެކަށީގެންނުވާފަދަ  ބޭނުންކުރުން  މާހައުލުގައި  ވަޒީފާގެ  ޚިލާފު  ބަލާއިރު  މިންގަނޑާ  އިޖުތިމާޢީ  އަދި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް
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އެފަރާ އެހެނީ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަސްތަކަކީ  ބަސްތަކެއްކަން  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  މައްޗަށް ތުން  އެފަރާތުގެ 

ތިބި ބޯޑު މެންބަރުންގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާފަދަ ބަސްތަކެއްކަމާއި، އެ ބަސްތަކުގެ ސަބަބުން އެ އޮފީހުގެ އެހެން  

މުވައްޒަ އަދި  ބުރޫއަރައި  ގަދަރަށް  އިޚްތިރާމާއި  އޮތް  މެންބަރުންނާމެދު  ބޯޑު  މެދުގައި  ފުންގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

މެދުގައި އޮތް ހަމަޖެހުމާއި އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާ މެދު އޮންނަ އިޚުތިރާމާއި ގަދަރަށް ބުރޫއަރާނެ 

ބުރަވެވޭ  ވަޒީފާގެ  ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް  ދެއްކުމަކީ  ވާހަކަ  ބޭނުންކޮށް  ބަސްބަސް  އެފަދަ  ވެރިއެއް  އަދި  ކަމާއި، 

އާން ކަމަކަށްވެ،  ޢާންމު  ގެއްލި  މާޙައުލުގައި  މިންގަނޑުތައް  އިޖުތިމާއީ  އޮންނަމު  މާހައުލުގައި  ންވާ  ވަޒީފާގެ 

 ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމެއްކަމަށްބުރަވެވޭކަމާއި، ރިވެތި ސިފަތަކާއި އަދާކާދަތަކަށް 

ވިލަރެސް މަސައްކަތްތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ހުރި    ކުރާއެ  މަޤާމެއްގައި  އިސް  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭފަދަ  ބޯޑަށް 

ހިނގުމަކީ   ޢަމަލުތައް  މިފަދަ  ކިބައިން  ޒިންމާގެ  ފަރާތެއްގެ  މަާޤމާއި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ތަފާތުވެގެންދާނެކަމެއްކަމަށް  ބަލާއިރު  އަޅާ  މުވައްޒަފުންނާ  އާންމު  ސީރިއަސްކަން  ޢަމަލުތަކުގެ  އެ   ގޮތުން 

ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ވެރިއެއްގެ    އެހެނީ އެފަރާތުގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި  ބުރަވެވޭކަމާއި،

ހައިސިއްޔަތުން އެފަރާތުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއެކު އެކަށިގެންވާފަދަ އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި  

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި  މުވައްޒަފުންގެ  މިންގަނޑެއްގައި  ބޭ  އެ  ޕްރޮފެަޝނަލް  މުވައްޒަފުންނާއެކު  އެ  ނުމަށް 

ކުރިއެރުވުޒިންމާދާރުވެރިކަމާއެކު   ވަޒީފާދޭތަން  ކޮށް  އެކަމަކީ މަސައްކަތް  ހިމެނޭކަމާއި  އޮފީހުގެ   ން  ޕެންަޝން 

ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހައިސިއްޔަތުން    ސީ.އީ.އޯގެ 

އިލްތިޒާމެއްކަމުގައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ އެ އިލްތިޒާމުތަކާ ސީދާގޮތުން 

ޢަމަލަކީ    އާއި،ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައިވާތީ އަދި އެ  އިތުބާރު  އޮންނަންޖެހޭ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ދެފަރާތުގެ 

ޣައި ފާޅުކަންބޮޑު  ގެއްލޭފަދަ  އަމަލެއް  އަމާނާތްތެރިކަން  ސުލޫކީ  ގޮތުގައި    (gross misconduct)ރު  ގެ 

ރިޢާޔަތްކޮށް  ބުރަވެވޭތީ،   ނުކުތާއަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  މި  ޕެންަޝން  މޯލްޑިވްސް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަނަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  އޮފީހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޖޯން ސްޓެފަން  

 މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ދެކެމެވެ. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް
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ަރްއ  .13 ިސްއުރ ަމްއަސަލ  ގުޅޭ  ބޯާޑ  ަފާރުތެގ  ެމންބަުރްނާނގުޅޭޮގުތން    ުދިވ  ބޯޑު  އޮފުީހެގ  ެޕްނަޝްނ  ަމުއޫލާމތިާއ، 

 -ެއްގެޒެގިޓްވ ެލވްެލ ޫންނ ުމަވްއޒުަފްނާނ ިޙްއާސުކުރްނ: ާހަމޮކްށެގްނ ުނާވެނ ަމއޫުލާމުތ،  

ވަނީ ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ސިއްރު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   13.1

ކަމާ   މައުލޫމާތު  ނުވާނެ  ހާމަކޮށްގެން  ގުޅޭގޮތުން  މެންބަރުންނާއި  ބޯޑު  އޮފީހުގެ  ޕެންަޝން  އަދި  މައުލޫމާތާއި، 

ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަނީ ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ބޯޑު ގުޅުން ނެތް ފަރާތްތަކާއި  

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އެކަމާމެދު  މައުލޫމާތާއި  އިވެލުއޭަޝންއާއިގުޅޭ  ޕަރފޯމަންސް  އިންޑިވިޖުއަލް  މެންބަރުންގެ 

ފުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ފަރާތް ދެކޭގޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޕެންަޝން އޮފީހުގެ އާންމު މުވައްޒަ

މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ސިއްރު  އެއީ  ހިންގާފައިވާ  އަދި  ޚިލާފަށް  ޒިންމާއާ  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ސިއްރު   ،

މަުޤބޫލު ސަބަބެއް ނުވަތަ  ކުރުމަށް އެއްވެސް  އެކަން  މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  އެ  އަދި  ޢަމަލެއްކަމަށާއި، 

ސަބަބެއް މައްސަލަތަކަށް   ބިޒްނަޒް  ހުށަހެޅޭ  މެންބަރުންނަށް  ބޯޑު  ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  އެފަރާތްތަކާ 

މިފަދައިން ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި ހަމަ  ، ”do not understand issues“ރިޢާޔަތްކޮށް ބޯޑު މެންބަރުން  

 a cow that is left in a heavy traffic roads where“އެހެންމެ ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ބޯޑަކީ  

the only response is moo” ،  ،ިބުނިކަމަށާއ އެއްބާރުލުމެއް މިފަދައިން  އެކަށީގެންވާ  ބޯޑުން  އަދި 

ނުދޭކަމަށް މުވައްޒަފެއް ގާތު ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ދެންނެވުނު ކަންކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވަނީ 

އެހެންކަމުން އެ މައުލޫމާތުތައް ލިބެން ނުވާ  ރިމަތީގައިކަމަށާއި،  ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓު ނޫން މުވައްޒަފުންގެ ކު 

ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓު މެންބަރުން ނޫން މުވައްޒަފުންނާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ  

 ރައްދުވި ފަރާތުގެ ތަހުީޤަޤށް ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށެވެ. 

ދިނުމު 13.2 ރައްދު  ކަންކަމަށް  ބުނެފައިވަނީދެންނެވުނު  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ަޝކުވާއަކީ    ގެ  މި 

މައްސަލަ އަސްލު އުފަންވެގެން އައި ަޝކުވާގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، މިއީ ަޝކުވާއާ ގުޅިގެން ބޯޑުގައި  

ޖަވާބުދާ  ނޯޓިސްތަކުގައިވެސް  ފޮނުވި  ފަހުން  އޭގެ  ނޫންކަމަށާއި،  ކަމެއްވެސް  ދެކެވުނު  ރީވުމަށް  ވާހަކަ 

ބުނެފައިވާކަމެއްވެސް ނޫންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެއީ ކޮން އިރަކު ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަމެއްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް

 VTR/2021/241މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް
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ވަކިކުރުމުގައ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއީ  އެހެންކަމުން  ނޭނގޭކަމަށާއި،  ފަރާތަށް 

ކަމެއްކަމު ފަރާތުން  އި  ގަ ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުދެކޭކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކޮންފިޑެންަޝނަ  ބޭނުމަށް ތުހުމަތުކުރަނީ  ބަހުޘްގެ  ޚިއްާޞކުރިކަމަށްކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުންނާ  އިންފޮމޭަޝން  ލް 

ކޯޑް   ހަވާލާދޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބެލިނަމަވެސް،  އޮތްކަމަށް  ޢަމަލެއް  ކޮންޑަކްޓުގެ  އެފަދަ  އޮފް 

މާއްދާތަކާއި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އޮފީހުން ބޭރު ތިންވަނަ ފަރާތަކާ އޮފީހުގެ ކަންކަން  

ހިއްާޞކުރުންކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންނާއި ހިއްާޞ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނާ އަދި އެކަން މަނާކުރާ ކަމެއް މައްސަލަ  

 ހަޅާފައިނުވާކަމަށެވެ.  ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަ

އިންޑިވިޖުއަލްއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތަކީ މީހުންނަށް ބުނެފައިވަނީ  ފާޠިމަތު ސުޖާތާ ޙަލީމް ހެކިބަސް ދެމުން  ހެކިވެރިޔާ   13.3

އިންޑިވިޖުއަލް   މެންބަރުންގެ  ބޯޑު  މައުލޫމާތުކަމަށާއި،  ހުންނަ  ކޮންފިޑެންޝަލްކޮށް  ނުޖެހޭތީ  އެނގެން 

އެޕްރައިޒަލްސް   ކުރިމަތީގައި  ޕަރފޯމަންސް  ހެކިވެރިޔާ  ނަގައިގެން  އެއްޗެހި  އެ  އެބޭފުޅުންކަމަށާއި،  ފުރުއްވާނީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޖޯކު ޖަހާފައި އެބަހުރިކަމަށާއި، އެގޮތުން "ދޭ ފީލް ދެޓް ދޭ އާރ ޕަރފެކްޓް، ބަޓް 

 ކޭން އެކްޗުއަލީ  ވަޓް އާރ ދޭ ޑުއިންގ، ވީ ުޝޑް ސީ ހައު މަޗް ދޭ ޓޯކް އިން ދަ ބޯޑު ޓު ސީ ހައު ވީ

އިވެލުއޭޓް ދެމް" އޭ ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެ މައުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ހެކިވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގާތު އެ  

 ވެ.  މައުލޫމާތު ދައްކައިގެން ނުވާނެކަމަށާއި އެއީ ސިއްރު މައުލޫމާތުކަމަށް ބުނެފައިވާނެކަމަށެ

ހެކިބަސްދެމުހެކިވެރިޔާ   13.4 ބުނެފައިވަނީ  އަޙްމަދު ޝަފީޒް  އެޕްރައިޒަލް  ން  ހެދުމުން  އެޕްރައިޒަލް  މެންބަރުން  ބޯޑު 

ކަމަށާއި، އަދި "ހައު ދަ ފަކް ީޝ ކޭން  ޕްރިންޓް ނަގައިގެން އައިސް ހެކިވެރިޔާއަށް ދައްކާފައި އެ ބަލަން ބުނި

ސް ކަމެއް ނުކުރާ  ސޭ ީޝ ސެއިޑް އެނީތިންގ." އޭ ބުނިކަމަށާއި، އެގޮތަށް ދައްކާފައި )ބޯޑު މެންބަރު( އެއްވެ 

ބުނިކަމަށާއި،   )އަމިއްލައަށް(  ހިނދުގަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެބަހުރިކަމަށް  ޖަހާފައި  ގުޑް"  ގުޑް،  "ގުޑް، 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  މައުލޫމާތެއްކަމަށާއި،  ނުޖެހޭ  އެނގެން  ހެކިވެރިޔާއަށް  އެއީ  އެޕްރައިޒަލް  މެންބަރުންގެ  ބޯޑު 

 ނުވާކަމަށެވެ. ފަރާތުން ހެކިވެރިޔާއާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަްޝވަރާއެއް ކޮށްފައި



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް

 VTR/2021/241މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް

                                             

 

 
43 ގެ  30 ޞަފްޙާ      
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް   ގޮތުން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު،އެ 13.5

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 6ޕޮލިސީއަށް ބަލާއިރު، އެ ޕޮލިސީގެ 

a) Act in good faith and solely in the best interest of Pension Office; 

b) Act with skill, competence, diligence, prudence and reasonable care; 

e) Maintain confidentiality of information relating to Pension Office, its members or 

beneficiaries; 

h) Deal fairly objectively and impartially with the members and beneficiaries;  

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 8މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހަމަ އެ ޕޮލިސީގެ  13.6

“8.1 persons subject to this code shall hold in the strictest confidence, all information 

they come across in the course of their employment, whether oral or in print or 

digital format and shall not reveal said information unless required to do so by the 

court of law.” 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި  އެގޮތުން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   13.7

މުވައްޒަފުންނަށް   ފަރާތުގެ ބައެއް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިވެލުއޭަޝންތައް  ސެލްފް  މެންބަރުންގެ  ބޯޑު 

ދައްކައި އެ މައުލުމާތު ހިއްސާކުރިކަމަށް މަދަނީ މިންގަނޑުން ބުރަވެވޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ ޢަމަލަކީ ާޤނޫނު  

ދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ ޢަމަލެއްތޯ  ވަނަ މާއް   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

މެންބަރުންގެ ސެލްފް އިވެލުއޭަޝނަކީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެއްވެސް  ބަލާއިރު،  

ނެތް އެނގެން  އެފަރާތްތައް ލިޔެކިޔުމަކުން  މެންބަރުން  ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމާއި، 

ަޤބޫލުކުރާ   ޙައްުޤވާކަމަށް  އަމިއްލަ  އަމިއްލައަށް  ލިޔުން އެފަރާތްތަކުގެ  އެ  އިވެލުއޭަޝނެއްކަމަށްވާއިރު، 

އެ ޢަމަލަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު މުން  ހިއްސާކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ބުނެދެވިފައިނުވު

މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2 ވަނަ 

ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުރަނުވެވޭކަމައި، އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި 
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ތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު، ރައްދުވި ފަރާތުގެ މަްޞލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ކުރެވޭ މިފަދަ  އި ޒިންމާފަރާތުގެ މަާޤމާ 

އެފަރާތުގެ  އަޅައި  ފިޔަވަޅެއް  އިްޞލާޙީ  އެކަށީގެންވާ  ދަށުން  ޕޮލިސީގެ  ޑިސިޕްލިނަރީ  އެފަރާތަށް  ޢަމަލުތަކަކީ 

 ވެ. ކިބައިން އިސްލާޙުކުރެވިދާނެފަދަ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެ

ހްޯލަޑުރްނާނިއ   .14 ްސޭޓްކ  ޕިޮލީސަތާކިއ،  އޮފުީހެގ  ެޕނަްޝްނ  ާޤޫނުނަތާކއި،  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަފާރުތްނ  ުހށަހެޅި  ަމްއަސަލ 

 މާުޢމާަލްތުކުރުމަގިއ ިޒްނމާާދުރެވިރ / ްޕރެޮފަޝންަލ ގެޮތްއ ޮގތްެއ ުނެގްނގުޅުްނ. 

ހު 14.1 މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އޮފީހުން  މައްސަލަ  ޕެންަޝން  ވަނީ  ފަރާތުން  ށަހެޅި 

ާޤނޫނުގެ   ޕެންަޝނާބެހޭ  ގައި  ބިޑް'  'ކަސްޓޯޑިއަން  ވާކަމަށް   18ހުޅުވާލި  އިޖުރާއަތުތަކެއް  ޚިލާފު  އާއި  )ށ( 

ބިޑް   އެ  ބޯޑުން  އެންގުމުން،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޑިޕާޓްމަންޓުން  ލީގަލް  ކޮމިޓީއާއި  ޕްރޮކިއުމަންޓް 

ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިރުާޝދު ދީފައިކަމަށާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާއި ޚިލާފަށް ތިން  އެޕްރޫވްކުރުމަ

ނޮން ވެންޑަރަކާއެކު  ހޯދުމަކާނުލައި  އެޕްރޫވަލް  ބަޖެޓުގެ  ކޯޓޭަޝނާއި  އެގްރީމަންޓުގައި  -ފަރާތެއްގެ  ޑިސްކްލޯަޝރ 

ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަްޝވަރާ  މުހިންމު    ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި  ފަދަ  އޮފީސް  ރައީސް  ފަށާފައިވާކަމަށާއި، 

ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއެކު ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވިނަމަވެސް ކުރެވޭ މަްޝވަރާތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފާފަރާތު ދަށްކަން  ބައިވެރިވުން  ބެގެ  ހޯލްޑަރުންނާއެކު  ސްޓޭކް  ފަދަ  އޮފީސް  ރައީސް  އްވޭ  ހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޕެންަޝން   professional courtesyބައްދަލުވުންތަކުގައި  ސަބަބުން  ނެތުމުގެ 

ގަވާއިދަކާ   ާޤނޫނަކާއި  ގެންދަނީ  ޢަމަލުކުރަމުން  އޮފީހުން  ޕެންަޝން  އަސަރުކުރާކަމަށާއި،  ނޭދެވޭ  އޮފީހަށް 

ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހައިސިއްޔަތުން  އޮފިސަރުގެ  އެގްޒެގެޓިވް  ޗީފް  ބެލުމަކީ  އެއްގޮތަށްތޯ 

އެކަންކަމަށް ސަބަބުން ޒިންމާއެއްކަމަށްވާއިރު،  އެކަމުގެ  ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވުމަކީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   

ދެކޮޅަށްންަޝން  ޕެ އެކަމަށް   އޮފީހާއި  އަމާޒުވެ،  ފާޑުކިޔުން  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  އިދާރާތަކާއި  ާޤނޫނީ 

 ޕެންަޝން އޮފީހުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތްކަމަށެވެ.



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް
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ކަމަށް ރައްދު ދެމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް މައްސަލަ  ދެންނެވުނު ކަން 14.2

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،   ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހިންގުމާއި  ތަން  މިކަމަކީ 

ޕަރފޯމަންސްއާއި  ފަރާތުގެ   ގުޅޭކަމެއްކަމަށާއި،  ޕަރފޯމަންސް  ޕަރފޯމަންސްއާ  މިނެކިރޭނީ  ކަންކަން  ގުޅޭ 

އެޕްރައިޒަލަކުންކަމަށާއި، ކަސްޓޯޑިއަން ބިޑުގެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމާފައިވަނީ ބޯޑުންކަމަށާއި، ބޯޑުން ގޮތް  

އޮފީހުގެ   ރައީސް  ސާފުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި،  މައުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ނިންމާފައިވަނީ  ގޮތެއް  ބޯޑުން  ނިންމިއިރު 

ްޝވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވުން ދަށް ވާހަކަ ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެއީ ކޮން މިންގަނޑަކުން މިނެކިރާފައި ބުނެފައިވާ  މަ

ގޮތްގޮތަކަށް  ތަފާތު  މިންކުރާއިރު  ވިސްނުމުން  މީހުންގެ  ލަފްޒަކީ  މި  "ދަށް"  ނޭނގޭކަމަށާއި،  އެއްޗެއްކަމެއް 

ލު އޮތްކަމަށް ބުނެފައިވާ ވާހަކައަކީ ޙަީޤަޤތުގައިވެސް ހިނގައިދިޔަ  ފާޑުކިޔުމުގެ އިޙްތިމާ  މިންކުރާ ކަންކަންކަމަށާއި،

 ކަމެއްކަން ނޭނގޭކަމަށެވެ. 

ޙަލީމް  ހެކިވެރިޔާ   14.3 ސުޖާތާ  އެއްކޮށް  ފާޠިމަތު  ގުޅުމާ  އަލަށް  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ 

ޕްރޮސެސް   ޖެހޭ  ހިންގަންވީ  ނުގެންދަން  ކުރިއަށް  އިތުރަށް  ކަމެއް  ނުކުރެވޭނެ  ލީގަލީ  ކިޔައިދީފައިވާނެކަމަށާއި، 

ކަމެއްގައި އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ދޭއް ނުވަތަ ތިނެއް ބޯޑު މީޓިންގ ބޭއްވުނުކަމަށާއި، އެކަމަކީ  

އެރޭ މީޓިންގ  ބުނިނަމަވެސް  ކަމެކޭ  ޚިލާފު  ޕޮލިސީއާ  އެކަމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް  ހެކިވެރިޔާ  ންޖުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ފަދަ   މެނުއަލް  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ހާއްސަކޮށް  ޕޮލިސީތައް،  އޮފީހުގެ  ޕެންަޝން  އޮބްޖެކްޓުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، 

ޑޮކިއުމެންޓުތަކެއްކަމަށާއި، ހުންނަ  ބަހުން  އިނގިރޭސި  ބޭއްވުނު    ޑޮކިއުމެންޓްތަކަކީ  އޮފީހާއެކު  ރައީސް 

ގައި، އެ މީޓިންގ ގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހެކިވެރިޔާ ބްރީފްކޮށްދިންކަމަށާއި، ރައީސް  މީޓިންގއެއް

ބައިވެރިވާކަމަށް   ބޭފުޅުން  ލެވެލްގެ  ޕޮލިސީ  ގާތު  އޮފީހުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އެ  މައްސަލަ  ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، 

މީޓިން މުޅި  މީޓިންގއެއްކަމަށާއި،  އޮންލައިން  އިންނެވީ  މީޓީންގއަކީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގއައި 

މީޓިންގ  ނެތްކަމަށާއި،  ބައިވެރިވުމެއް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މީޓީންގގައިވެސް  މުޅި  މަޑުންކަމަށާއި، 

ނިނަމާލަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްޗެއް އިތުރުކޮށްލަން އޮތްތޯ މީޓިންގގެ ކޮންސަލްޓަންޓް އެހުމުން،  

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކާއެކު   ޓް އިޒް އޯކޭ، އައި ވޯޒް ރީޑިންގ ސަމްތިންގ އެލްސް" ކަމަށް ބުނިކަމަށާއި،"ނޯ ނޯ އި
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ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމަގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އައު ވުމުން، ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން ޗެއަރ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އި ހުރި އެއްޗެހީގެ ވާހަކަ އެހާ ޑީޓެއިލަށް ދާނެކަމެއް ނެތްކަމަށް ފަރާތާ ބައްދަލުކުރިކަމަށާއި، އަދި ޕައިޕްލައިންގަ

ޓޫ   ޓު ރިވީލް  "އައިމް ނޮޓް ސަޕޯޒްޑް  ދައްކަމުން ގޮސް  ވާހަކަ  ކޮމިޓީގަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބުނުމުން، މައްސަލަ 

 ވެ.  މަޗް" ކަމަށް ބުނިކަމަށާއި، އެއީ އެތަނުގައި ބުނަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށެ

ބުނެފައިވަނީ   14.3.1 ޖުމުލަގޮތެއްގައި  އަދާކުރަމުން  ހެކިބަސް  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފިކުރީ  ހެކިވެރިޔާ 

މަސްއުލިއްޔަތަކީ  އެފަރާތުގެ  އެފެއާޒްކަމަށާއި،  ލީގަލް  އޮފް  ހެޑް  އޮފީހުގެ  ޕެންަޝން  ހެކިވެރިޔާއަކީ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންކަމަށާއި، ޕެންަޝނާ    ާޤނޫނީގޮތުން ޕެންަޝން އޮފީހަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި

ާޤނޫނުގެ   ގެންދަންވާނީ    18ބެހޭ  ކުރިއަށް  ކަންތައް  ކަސްޓޯޑިއަންއެއްގެ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބީލަމަކުންކަމަ ގެންދާނެ  ށާ ހުޅުވާލެވިފައިވާ  ކުރިއަށް  ބީލަން  އަދި  ޕްރީ  އުޞޫލުއި،  އަދި  ަޝރުތުތައް  ތަކާއި 

ާޤނޫނުގައި  ކޮލިފިކޭަޝން   ަޝރުތުތައްވެސް ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް 

ކޮމިޓީގެ    2021ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ބިޑް  ބޭއްވުނު  ހިސާބުގައި  މޭ  ނުވަތަ  އެޕްރީލް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އޮ  ފައިނޭންަޝލް  ޗީފް  ފަރާތުން  ޑިޕާޓްނމަންޓުގެ  ފައިނޭންސް  ާޝހިދު  ބައްދަލުވުމުގައި  ފިސަރ 

ޑޮކިއުމެންޓުތަކާއި  ބީލަމުގެ  ފާސްކޮށްގެންތޯއާއި  ބޯޑުން  ގެންދެވީ  ކުރިއަށް  ޕްރޮސެސް  ބިޑް  އިންނެވުނުމުން 

ކުރިއަށް   ބިޑް  އެ  އެހެންކަމުން  ބުނިކަމަށާއި،  ވާހަކަ  ހުށަނާޅާ  ބޯޑަށް  އެހުމުން  ކުރެއްވިތޯ  ކަންކަން 

ހޯދުމަށް   ލަފައެއް  ބޯޑުގެ  ކުރިން  ނޯޓުކުރެވުނުކަމަށާއި،  ގެންދިޔުމުގެ  ރިޕޯޓުގައި  ކޮމިޓީ  ޕްރޮކިއުމަންޓް 

ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ޕްރޮސީޖަރަލް އިޫޝތަކާއި އޮޕަރޭަޝނަލް ކަންކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ބިޑު  ދެންނެވުނު 

  13ޖޫންގައި ގެންނެވިކަން ޑޮކިއުމެންޓުތަކުން ފެންނަން ހުރިކަމަށާއި، އެއަށްފަހު    4ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް  

ޖޫންގައި އޮތް ބޯޑު ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަމިއްލަފުޅަށް ޕޭޕަރެއް ހުށަހެޅުއްވިކަމަށާއި، އެ  

ބައްދަލުވުމުގައި، ބެސްޓު އޮޕްަޝންއަކީ އެ ބިޑުން ބަޔަކަށް އެވޯޑުކުރުންކަމަށް ބުނިކަމަށާއި، ާޤނޫނީގޮތުން އެ 

ޕް ގެންދިޔުމުގައި  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ބިޑޫގެ  ފާހަގަކުރުމަށްފަހުވެސް  ހުރިކަން  އިޫޝ  ރޮސީޖަރަލް 

އެހެންކަމުން   އެވޯޑުކުރުމަށްކަމަށާއި،  ބަޔަކަށް  ތެރެއިން  ބިޑުގެ  އެ  ކުރެއްވީ  އެޑްވައިސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 
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އެއް    މެނޭޖްމަންޓުން ތަފާތު ދެގޮތެއް ގެންނާތީއާއި ސީ.އީ.އޯ އާއި މެނޭޖްމަންޓުން ބުނާ އެއްޗެއް ދިމާނުވާތީ

މަސައްކަތް   ހެކިވެރިޔާ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދުނުކަމަށާއި،  ބޯޑުން  ގެނައުމަށް  ބޯޑަށް  ސްޓޭންޑެއް 

ހުންނެވި   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  ގާތްކޮށްކަމަށާއި،  ވަރަށް  މަހުގައިވެސް    8ކުރަންޖެހޭނީ 

ޓާ މަޝްވަރާކޮށް ހެކިވެރިޔާއާއެކު އެއްވެސް ކަމެއްގައި  އެއްވެސް ވަރަކަށް ާޤނޫނީ ކަމެއްގައި ލީގަލް ޑިޕާޓްމަން

އިތުރުން    މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  އެޑްވައިސް  މީގެ  ލީގަލްގެ  ބޯޑުން  ގުޅިގެން  ބިޑާ  ކަސްޓޯޑިއަން 

މަހުގެ   އޮގަސްޓު  ގެންދިޔުމަށްކަމަށާއި،  ކުރިއަށް  އަލުން  ބާތިލުކޮށްފައި  ބިޑު  ނިންމުނީ  އެއްސެވުމަށްފަހު 

ނޮންތެރޭ އާއެކު  ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ  ހެކިވެރިޔާއަށް  ޝާހިދު  ސީ.އެފް.އޯ  އެގްރީމެންޓެއްގައި  -ގައި  ޑިސްކްލޯަޝރ 

އެޕްރޫވަލް"   ޓު  "ސަބްޖެކްޓް  އީމެއިލްގައި  އެ  ފޮނުވިކަމަށާއި،  އީމެއިލެއް  ބުނެ  ބޭނުންވާކަމަށް  ސޮއިކުރަން 

ޖައްސަވާފަ  ކުރިއަށްދާނީއިކަމަށް  އެކަން  މާނައަކީ  ބޭފުޅުންނަށްކަމަށާއި،   ވާކަމަށާއި،  ނޫން  އެން.ޑީ.އޭ 

އެހެންކަމުން ހެކިވެރިޔާ ސީ.އީ.އޯ އަށް ސީސީ ކޮށްފައި ކަސްޓޯޑިއަންގެ ކަންތަކުގައިވެސް މިފަދަ އިޫޝތަކެއް  

ކޮން   ހުށަހެޅުއްވީ  ތި  ސޮއިކުރަން  އެން.ޑީ.އޭގައި  ތި  އާއެކު  ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ  އެކަނި  ހަމަ  ދިމާވެފައިހުރީމަ 

ކުރިއަށް    ގޮތަކަށްތޯއާއި، ކަމެއް  އެއްވެސް  އޭގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ޕްރޮކިޔުމަންޓްކަމަށް  ޓު  ސަބްޖެކްޓު 

އަށް  ސީ.އީ.އޯ  ހެކިވެރިޔާ  ކޮންސަރންސްތައް  ހުރި  މިގޮތަށް  އެއްސެވިންކަމަށާއި،  ގެންދެވިތޯ 

ޕެންަޝން ހިންގެވުމުގައި  އޮފީސް  ޕެންަޝން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮފީހުގެ  ރެއިޒްކުރިކަމަށާއި،   

ވަޑައިގަތުމަށްފަހު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޯންނަގޮތަށް،  ދައުރެއް  އެއްވެސް  މެނޭޖްމަންޓުގެ  ސީނިއަރ 

އީމެއިލުގައި   ކޮންސަރންސްތައް  އެ  ނޯންނާތީ  ކަމެއް  ބައްދަލުވުމެއް،  އެއްވެސް  މެނޭޖްމަންޓުގެ  ސީނިއަރ 

އި  ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީގެ  ފަހުން  އޭގެ  ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީގެ  ފާހަގަކުރިކަމަށާއި،  ނުދައްކަވާކަމަށާއި،  އެހިސާބުން  ޫޝ 

ދެންނެވުނު   އެނގިފައިނެތްކަމަށާއި،  ހެކިވެރިޔާއަށް  ގެންދިޔަކަން  ކުރިއަށް  އިތުރަށް  ޕްރޮކިޔުމަންޓް 

ބޭކާރު   ކޮންމެހެން  ވަގުތަކަށްވާތީ  މުހިންމު  ވަރަށް  ވަގުތަކީ  ލީގަލް  އީމެއިލްކުރުމުން،  ކޮންސަރންސް 

ލަފާ ނުކުރަނީކަމަށާއި،  ކަންކަމުގައި  އުނދަގޫ  ގިނައިން  މާ  އެހެންކަމުން  ވިސްނުނީކަމަށާއި  ނުހޯދުންކަމަށް   

ބުނެ ނަމަވެސް މިހާރުން ފެށިގެން ދެން ކޮންމެ ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގައި މީޓިންގއަށް އިންވައިޓްކުރާނެކަމަށް  

 ހިނގަމުން އައި ގޮތަކީ ކޮންމެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖަވާބުދިންކަމަށާއި، ޕެންަޝން އޮފީސް ކުރިން
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ގެން ހުރިހާ  ބެހަފްތާއަކުވެސް ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓު ބައްދަލުވުމެއްގައި ސީ.އީ.އޯ އާއި މެނޭޖަރުން އެއްކޮށް ތި

ފަރާތް އައުމަށްފަހު   ހުށަހެޅި  އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ  ވާހަކަ ދެކެވޭކަމަށާއި،  މަސައްކަތުގެ  ކުރާ  އެންމެން 

ބައްދަލުވު ނުބާއްވާކަމައެންމެ  ނޭނގޭކަމަށާއި،  ށާމެއްވެސް  ކަންކަމެއް  ކުރާ  އަނެއްބަޔަކު  އެއްބަޔަކު  އަދި  އި، 

ހެކިވެރިޔާ   ސަބަބަކީ  ފަރާތަށްކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުން  ހުށަހަޅާފައިވާނީ  ަޝކުވާ  ހެކިވެރިޔާ 

ހެކިވެރިޔާ   ނޫންކަމަށާއި،  ބޯޑަށް  ކަމަށްރިޕޯޓުކުރަންޖެހެނީ  ސީ.އީ.އޯއަށްކަމަށްވާތީ  ވެސް ރިޕޯޓުކުރަންޖެހެނީ 

 ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވެއެވެ. 

ނަންބަރު   14.4 އޮފީހުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޕެންަޝން  މޯލްޑިވްސް   MPAO/HR/EC/73  (20-216އެގޮތުން 

 ؛ ( 'ޗީފް އެގްޒެގެޓިވް އޮފިސަރ އެމްޕްލޯއީމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް' އަށް ބަލާއިރ2020ުޑިސެންބަރު 

“3. The employee shall perform with the highest standards of professional and ethical 

competence and integrity the services specified in the “Job Description” attached 

here to as Annex-A. 

13. The Employee shall adhere to the Code of Conduct of the Employer and carry 

out work in accordance with the respective Standard Operating Procedures )SOP’s(, 

policies and guidelines issued by the Employer.  

14. The employee shall devote adequate time and attention to carry out 

responsibilities assigned by the Board in his capacity as the Chief Executive Officer, 

and use best endeavors to promote the interests of the employer. 

15. The employee shall observe and respect the laws and customs of the Republic of 

Maldives at all times.” 

ބިޑާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ންކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، ކަސްޓޯޑިއައިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި   14.5

އިތުރަށް  ބިޑު  އެ  ހުށަހެޅިނަމަވެސް  އެވޯޑްކުރުމަށް  ބިޑް  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނުގެ އިޖުރާއަތުތަކާ  ޕެންަޝނާބެހޭ  ފަރާތް 

ގުޅިގެން މައްސަލަ   ބިޑާ  ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ  އޮންނާތީއާއި،  ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން  ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް 

ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވުމުގެ  ހުށަހެޅި   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮސްފައިވާކަން  ކުރިއަށް  އިތުރަށް  ފަރާތް 
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ކުރިއަށް އިތުރުން،   ސޮއިކުރުން  އެންޑީއޭގައި  ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީއާއެކު  ލަފާދީފައިވާގޮތަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިވާތީއާއި، ރައީސް އޮފީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައްސަލަ ގޮސްފައިނުވާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފަ

ރައްދުވިފަރާތަށް  މައްސަލަ  ގޮތް  ޢަމަލަކަށްފެތޭ  ޣައިރު ސުލޫކީ  ފާޅުކަންބޮޑު  އަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުކުތާއަކީ  މި  ޒީފާއާބެހޭ  )ވަ  2008/2ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، 

ގެ މާއްދާގެ  23  ާޤނޫނު(  ނުލައި  ދަށުން  ވަނަ  ދިނުމަކާ  އެކަށީގެންވާ    ނޯޓިހެއް  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން 

 ސަބަބެއްނޫންކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

 ލުގައިވަޒީފާގެ މާހައު ސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އެހެންކަމުން އި  .15

 Unprofessional“މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ބޯޑު މެންބަރުންނަށް ނިްޞބަތްކޮށް 

and derogatory behavior and language”  މަަދީނ ިމްނަގނޑްުނ ާސބުިތާވީތާއިއ، އެ  ަފިއާވަކްނ  ެގްނުގެޅ

ަމ ަމާޤާމިއ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ސޫުލކީ  ަކްނަކަމީކ  ަޣިއުރ  ާފޅަުކްނޮބުޑ  ގުޮތްނ  ިޒްނާމެގ  ްސއިޫލްއަޔާތިއ 

ުބަރެވޭވީތ،   ޢަދުލުވެރިކަން  ަޢމުަލަތެކްއަކަމްށ  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

(substantive fairness) .ެޤާއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވ 

ޢަދުލުވެރިކަން   .16 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    (procedural fairness)މައްސަލަ 

ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ޙާލަތުތަކުގަ ޢާއްމު  އަންނަނިވި  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ކަނޑައެޅޭނީ،  އި 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވާނަމަކަން  ފުރިހަމަކޮށްފައި  ަޤިޟއްޔާއިން    HC-A/208/2010ކަންކަން 

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

އެ    ،  ުހރާިހ ތްަފޞަީލާކއުެކޭއަރކު ެދެވނުްހިރ  ، ުމަވްއޒުަފެގ ަމްއަޗްށ ތުުޙަމުތުކރޭެވ ަކާމިއބެހޭ މަޢޫުލާމުތ .1

 ؛ުމަވްއޒަަފަކްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ިދުނަމށްފުަހ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް
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ުފުރޞެަތްއަގިއ   .2 އެފަަދ  އިަދ  ދުިނަމށްފުަހ  ެއުމަވްއޒަަފށް  ުފުރަޞުތ  ަޖާވބާުދީރުވުމެގ  ތުުޙަމަތާކމެދު  ެއ 

 ؛އުެފުރަސުތ ިދުނަމށްފުަހެއުމަވްއޒަަފުކ ަކނަޑައާޅ މެީހްއގެ އީެހެތިރަކްނ ހުޯދަމށް އިެދްއެޖަނަމ  

 އިަދ  ؛ެއ ަމްއސަަލ އާިދީރ ޮގުތްނ ަތޙީުޤުޤުކުރަމށްފުަހ .3

ެއުކެރޭވ   ، ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ ެދ ަޝުރތު ުފރަިހަމާވަކަމްށ  23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ   .4

ަވިކުކިރ    ، އުެމަވްއޒަަފުކ ަވިކޮކށަްފިއާވަކްނ  ، ެއުމަވްއޒަަފކު ަވިކުކަރްނ ިންނަމއިިފަނަމ  ، ަތުޙީޤަޤަކްށ ެފިނ 

 ަސަބބަުތާކެއުކ ެއުމަވްއޒަަފކްަށ ައްނގަާފިއާވަނަމެއެވ. 

ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވތޯ   16.1 ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިމ  ެއޮގުތްނ 

ތުުހަމުތުކެރުވނު  ަވަޒްނުކުރ ަފާރާތމުެދ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަނަޒުރުކާރިއުރ،  ާވިޤާއަތަކްށ  ަމްއސަަލިއެގ  ިމ  ަމްށ 

މްޯލިޑްވސް  ަގިއ ަސްސެޕްނުޑކޮށަްފިއާވަކްނ    2021ޮއަގްސުޓ   26ަކްނަކާމ ުގޭޅ ަކްނަކްނ ތުަޙީޤުޤ ުކުރަމްށަޓަކިއ  

(  2021ޮއަގްސޓު    26)   MPAO-CA/SC/2021/1/216ެޕްނަޝްނ ެއްޑިމިނސްްޓޭރަޝްނ އޮފުީހެގ ަނނަްބުރ  

ޮގުތަގއި   ުކެރުވުނ ަސަބެބްއެގ  ެއނެގްނ އްޮނަނކާަމިއ، ަސްސެޕްނުޑ  ބުެލުމްނ  ައްށ  ޯނިޓްސ"  "ަސްސެޕްނަޝްނ 

ެމޭނުޖަމންޓް   ުގިޅެގްނާނއި،  ައމުަލަތަކާކ  ސޫުލީކ  ަޣިއުރ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުމަވްއޒުަފްނަތެކްއ 

ްފ ކްޮނަޑްކާޓ ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ ބެުނ ުހށެަހިޅ ަމްއސަަލަތެކްއ ތުަޙީޤުޤުކުރަމްށަކަމށް  ަމްއސަަލަތަކާކިއ، ޯކުޑ ޮއ

މުެދެވިރޮކށް    2021ސްެޕެޓނަްބުރ    05ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،   ީއމެއްިލ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގއި 

ޮއްނަނަކާމިއ ެއނެގން  ތަފްސުީލަތްއ ދަީފިއާވަކން  ަކްނަކުމގެ  ިހްއާސކެުރުވުނ ތްަފސުީލަތކާ  ތުުހަމުތުކެރވޭ  ، އަދި 

ެޕްނަޝން   މްޯލިޑވްްސ  ައްނގަާފިއާވަކން  ަޖވާބާުދީރުވަމްށ  ިލުޔުމްނ  ަފާރަތށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ 

ަންނަބުރ   އޮފުީހެގ  (  2021ސެޕެްޓްނަބރު    26)   MMPAO-EB/IND/2021/1/216ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނ 

ެއޮގުތން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  " ައްށ ބުެލުމން ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  "ިރުކެއްސްޓ ޯފރ ިރަޓްނ ެއކްްސޕެްލޭނަޝްނ

ޭބއަދަބީ   ިނސަްބްތކްޮށ  ެމްނަބުރްނންަށ  ޯބުޑ  އިަދ  ުގޭޅޮގުތްނާނިއ  ުމަވްއޒުަފްނާނ  އޮފުީހެގ  ެޕްނަޝްނ  ަފާރްތ 

ށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ަބްސަތއް ޭބުންނުކުރާމއި، ެޕނަްޝާނބޭެހ ާޤޫނާނިއ ޯކޑު އްޮފ ޮކްނަޑްކާޓއި ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމ

މާުޢމާަލްތުކުރުމަގިއ   ަބއްދުަލޮކްށ  ސޭްޓކްހްޯލަޑުރްނާނ  ތްަފޞާީލިއ،  ގޭުޅ  ހިާދސަާތާކ  ތުުހަމުތުކާރ  ަފާރުތްނ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް
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ަޖާވބާުދީރުވަމށް   ެއަކްނަކމްަށ  ަބާޔްނކްޮށ،  ިލުޔުމގިައެވްސ  ެދްނެނުވުނ  ތަފްޞުީލަތްއ  ަޢމުަލޮކށަްފިއާވޮގްތަތުކެގ 

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން    2021ެސްޕޓްެނަބުރ    30ޮއނަްނަކާމިއ، ެއޮގުތްނ    ައްނގަާފިއާވަކްނ ެއނެގްނ

ިލުޔުމްނ ދަީފިއާވ ަޖާވަބްށ ރިޢަާޔްތކްޮށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ސުާފުކަރްނޖޭެހ ިއުތރު ކްަނަކްނ ުހިރަކަމށް  

ަޖާވބާުދީރ  2021ޮއްކޓަޫބުރ    2ަބާޔްނކްޮށ   ަފާރަތށް  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިސީޓއެއް  ަގިއ  ިއުތުރ  ުވަމްށ 

ަންނަބުރ   އޮފުީހެގ  ެއްޑިމިނސްްޓޭރަޝްނ  ެޕްނަޝްނ  މްޯލިޑްވްސ  -MMPAO/216ޮފުނވަާފިއާވަކްނ 

EB/IND/2021/2   (02    ބުެލުމން  2021އްޮކޫޓަބުރ ައްށ  ެއްކްސޕެްލޭނޝްަނ"  ިރަޓްނ  ޯފރ  "ިރުކެއްސޓް   )

ޮއްނަނަކާމިއ،   ިސީޓައްށ  ެއނެގްނ  ެދްނެނުވުނ  ަމްއސަަލ    02އިަދ  ަޖާވބާުދީރުވަމްށ  ެތޭރަގިއ  ުދވުަހެގ  )ދްޭއ( 

ެއނެގން   ދަީފިއުނާވަކްނ  ަޖާވެބއް  އުިތރު  ފާަރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ައްނގަާފިއީވނަަމެވްސ  ަފރަާތށް  ުހށެަހިޅ 

ޭއެގ ަމއޫުލާމުތަތއް  ުގޅޭ  ަކްނަކމާ  ތުުހމަތުުކެރުވުނ  ަފާރތަށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  އެެހްނަކުމން    ޮއެވެއެވ. 

ަޖާވބާުދީރުވަމށް   ތުުހަމތަުތކްަށ  އެ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އިަދ  ދަީފިއާވަކާމިއ،  އަެފާރަތށް  ތްަފސާީލެއުކ 

ޮއްތަނަމެވްސ،  ެއނެގްނ  ދަީފިއާވަކްނ  ަތުޙީޤަޤށް    ުފުރަޞުތ  ެއ  ަތުޙީޤުޤކްޮށ،  ަމްއސަަލ  އާިދީރގުޮތްނ 

ްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުބނަިނަމެވްސ، އެފަދަ ތުަޙީޤޤާ  ުމަވްއޒުަފްނާނ ަބއްދުަލކްޮށ ސުވުާލޮކށަްފިއާވެނަކަމށް ަމ

ުގޭޅ ިރޯޕެޓއް ުނަވތަ ިލުޔެމްއ، އިަދ ެއ ަތުޙީޤަޤށް ެނުގުނ އިތުުރ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަބާޔނަްތްއ މި ްޓަރިއިބުއނަލަށް  

ަވސަީލްތަތާކ ައަޅއި    ެއ އާިދާރާއިއ  ިހްއާސޮކށަްފިއުނާވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކެރވަިފިއަވީނ

ެއަކީށެގްނވާފަދަ    ބާަލިއުރ އެފަދަ  އިަދ  ުބަރެވޭވަކާމިއ،  ނަުލިއަކމްަށ  ުކުރަމާކ  ތުަހީޤެޤްއ  އާިދރީ  ެއަކީށެގްނވާފަަދ 

ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބެހޭ  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ދުަށްނ    23ަތުޙީޤެޤްއެނތި  ާމއާްދެގ  ަވިކުކުރމަށް  ަވަނ 

 ުފރަިހަމާވަކަމްށ ަކނަޑައޅަާފިއަވނީ ޮކްނ ައާސެސްއެގ ަމްއަޗށް ބާިނޮކްށަކްނ އެނެގން  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ ެދ ަޝުރުތ

ަވިކޮކށަްފިއަވނީ   ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  މްައސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ެނަތތީ،  ިއުޖރީާޢ 

(Procedural Fairness)   .ާޤިއުމުނޮކްށަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު .17 ނުކުތާތަކަށް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން    (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް

 VTR/2021/241މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް
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ހުށަހެޅި  ،ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށްވާތީ މަގާމަށް  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެފަރާތް  މޭރުމުން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،އަނބުރާ ރުޖޫއަކޮށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅިނަމަވެސް

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ކަމަށް    (procedural fairness)ފަރާތް  ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި 

ނަންބަރު    ،ބުރަވެވޭތީ ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ރިއާޔަތްކޮށް   87)ވަޒީފާއާބެހޭ  އަށް  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 އެފަރާތަށް އަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  

ރިކަން ޤާއިމުވެފައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  އެގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެ 17.1

ޤާއިމުނުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަވެފައި  

ވަކިކުރުމު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ބާވަތަށާއި،  މައްސަލައިގެ  ވާންވާނީ،  ބަދަލު  ނަގައިދެވޭ  ގައި  ނުވާނަމަ 

ބަދަލެއްކަމަށް  ޢަދުލުވެރި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މައްޗަށް  މިންވަރެއްގެ  އޮތް  ޤާއިމުވެފައި  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ 

ބަދަލަކަށްކަމާއި،   ކަނޑައަޅާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  މިންވަރެއްގެ  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

އަދަބެއް   ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  މިއީ  އެއާ  އެހެންނަމަވެސް  ނޫންކަމާއި،  ބަދަލެއް  ނަގައިދެވޭ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބުނު ގެއްލުން   ޚިލާފަށް، މި ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެނގެން    HC-A/142/2013ފޫބައްދައިދިނުންކަން  ަޤިޟއްޔާއިން 

އަންނަނިވި  އޮންނަ ކަނޑައެޅުމުގައި  މިންވަރު  ބަދަލުގެ  ނަގައިދެވޭ  މިގޮތުން  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަށް 

 ކަންތައްކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .1

 އަދި  ؛އަދި އެ މަާޤމުގެ ޒިންމާތައް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި މަާޤމު .2

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތު .4

 އަދި  ؛ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤބެހޭ ރެކޯޑުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ .5



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް

 VTR/2021/241މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް
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ޢަދުލުވެރިކަން  .6 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން 

 ާޤއިމުކޮށްފައިވާ މިންވަރު. 

ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމައަށް   17.2

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ 

ބަލައި މައްސަލަ    ރަށްހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވާ މިންވަ

  USD8,000ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އެފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ    ހުށަހެޅި ފަރާތް

  )ހަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(   USD6,000ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  އާއި    )އަށްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ގެ    USD14,000ގެ ޖުމުލައަށްވާ   ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ    މަސްދުވަހުގެ   އެކެއް()  01ނިސްބަތުން،  )ސާދަހާސް 

މުސާރައަށްވާ    )އެކެއް(   01އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    ،ކަނޑައަޅައިނަގައިދިނުމަށް  ފައިސާ   މަސްދުވަހުގެ 

 ފައިސާއަކީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގަދިނުމަށް ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއިން   .18 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އެހެންކަމުން 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ  

ރުޖޫޢަކޮށް އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ހަމައަށްވާ  އަދި    ފަދައިން  ޢިނާޔަތްތައްރުޖޫޢަކުރުމާ  ނަގައިދިނުމާއި   މުސާރައާއި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ    29ކެރިއަރަށާއި ނަމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނޫގެ  

 ދަށުން ބަދަލެއް ނަގައިދޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  

އެއްވެސް  ހުށަހެ  މައްސަލަ   އަދި 18.1 ދިޔުމުގައި  ަޤއުމަށް  އެނބުރި  ފަރާތް  ޚަރަދަކާ  ޅި  އެ  ޚަރަދެއްކޮށްފައިވާނަމަ 

ގުޅި  ގުޅިގެންނާއި، ޚަރަދަކާ  އެއްވެސް  ދިޔަ  ހެދުމަށް  ޓެސްޓު  ލިބުނު ޕީސީއާރު  ނަފްސާނީގޮތުން  ގެންނާއި، 

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މައްސަލަ  ހެއްކެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެއްވެސް   ކަންކަންއެ  ގެންގެއްލުމުގެ ބަދަލާގުޅި

އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް   ހުށަހެޅި ފަރާތުން

 ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 
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 ްނމުން: ިނ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ބެލި    ތަކުންނާއިޅި ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެ  ދެންފަހެ، 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް  ،  ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރުށާއި، ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް  ދެއްކި ވާހަކަތަކަ  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި

ނަންބަރު:  ކަމަށްވާ   )ޕާސްޕޯޓު  ގްރިންޑަލް  ފެށިގެން   2020ޑިސެންބަރު    20(  531269456ޖޯން ސްޓެފަން  އިން 

މޯލްޑިވްސް ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް އެގްޒެގެޓިވް އޮފިސަރ )ސީ.އީ.އޯ( ގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟއީ  ދަނިކޮށް، އެއްވެސް ނަ ވަކިކުރުމުގައި  އަދި އިންޒާރެއް ދިނުމެއްނެތި، ވަޒީފާއިން  ސޭޙަތެއް 

، ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ  2021އޮކްޓޫބަރު    12ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަކާ ނުލައި  

ވަކިކޮށްފައިވަ ވަޒީފާއިން  ޖޯން ސްޓެފަން  ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާ  ނީ 

ގްރިންޑަލް ކުރިން އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލްއަކީ އެއްވެސް  

ވަކި ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާ  ޙާލެއްގައި  ފެށިގެން  މުއްދަތުން  ކުރި 

ޕެންަޝން  ޢާއި މޯލްޑިވްސް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދަކޮށްދިނުމާ 

ކުރިން   ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  އޮފީހުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން 

މައުޫޟޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް    ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ،  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި، 

އު  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  މަތިން  ޫޞކޯޓުން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޢިނާޔަތް   06ލުތަކާއި  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 

ންޑަލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމަށް އެނބުރި  ނަގައިދިނުމަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށާއި، ޖޯން ސްޓެފަން ގްރި 

ދިޔުމުގައި އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްފިނަމަ އެ ޚަރަދަކީ މޯލްޑިވްސް ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުން އަނބުރާ  

ޕީ.ސީ.އާރު   ކަރަންޓީނުވުމަށާއި،  އެގޮތުން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ފައިސާއެއްކަމުގައި  ހަދަންޖެހޭނަމަ  ދޭންޖެހޭ  ޓެސްޓު 

ފައިސާއެއްކަމުގައި  ޒިންމާވާންޖެހޭ  އޮފީހުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޕެންަޝން  މޯލްޑިވްސް  ޚަރަދަކީވެސް  އެކަމަށްދާ 

އެންމެހައި   ކުރަންޖެހޭ  އައުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެ  އަނބުރާ  އިޢާދަކުރުމުން  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުން ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ޖޯން   ޚަރަދުތަކަށް މޯލްޑިވްސް

ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުން ޢަމަލުކުރިގޮތުން  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް
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ލިބިފައިވާ  ކެރިއަރަށާއި ނަމަށް  ގްރިންޑަލްގެ  ާޤނޫނުގެ  ޖޯން ސްޓެފަން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ   29 ގެއްލުމުގެ 

ނަގައިދިނުމަށާއި،  ބަދަލެއް  އެހެން  ޢަދުލުވެރި  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ން ގްރިންޑަލްއަށް މޯލްޑިވްސް ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ާޤނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ޖޯން ސްޓެފަ

ޕެންަޝން   މޯލްޑިވްސް  ގެއްލުމަށް  އެންމެހައި  އަދި  ގެއްލުމަށާއި،  ނަފްސާނީ  ލިބެމުންދާ  އަދި  ލިބިފައިވާ 

މޯލްޑިވްސް   ބަދަލު  ގެއްލުންތަކުގެ  އެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް  އޮފީހުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން 

އޮ އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ޕެންަޝން  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  ގްރިންޑަލް އެދި   ފީހުން  ސްޓެފަން    ޖޯން 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ވަނަ    23  )ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( ެގ  2/ 2008ަވީޒާފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް  

ދަށުން   ޢަދުުލެވިރަކން އެފަރާތް  މާއްދާގެ  ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ             ަވޒާީފިއްނ 

(substantive fairness)    ގްރިންޑަލް  ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަކަމްށާވީތ ސްޓެފަން  ުރޖަޫޢުކާރނެ  ޖޯން  ައނުބާރ  ަވޒާީފައްށ 

 ކަނޑައަޅައި، ަކަމށް  ަހަމެއްއ ެންތ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް  ނަމަވެސް  

ޢަދުލުވެރިކަން   ނަންބަރު  ޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައިވާތީ،    (procedural fairness)އިޖުރާއީ    2008/2ާޤނޫނު 

ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް    ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  ރިޢާޔަތްކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް    87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

އޮފީހުގައި   އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޕެންަޝން  ގޮތުގައި  މޯލްޑިވްސް  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ވަޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

)ހަހާސް    USD6,000)އަށްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ    USD8,000ލިބެމުންދިޔަ  

ޖުމުލައަށްވާ   ގެ  ޑޮލަރު(  ނިސްބަތުން،    USD14,000އެމެރިކާ  ގެ  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  )އެކެއް(   01)ސާދަހާސް 

 ، ކަނޑައަޅައިމަސްދުވަހުގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް

 VTR/2021/241މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް

                                             

 

 
43 ގެ  43 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:  
 

 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    ތިރީސް()   30( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  2022ސެޕްޓެންބަރު    01މިއަދު )ިމ ަފިއާސ،  

ހުށަހެޅި   ގްރިންޑަލްއަށް  މައްސަލަ  ބަންދުނޫން  ޖޯން ސްޓެފަން  ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  )ތިނެއް(   3ދިނުމަށްފަހު، 

ލިޔުމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  އެންގުމަށްދުވަހުގެ  ރައްދުވި    ،  ޕެންަޝން  މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސް 

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ

 1444ޞަފަރު  05

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 01

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެވަޒީފާއާބެހޭ 


